
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २७९ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

सोलापूर शहरातील िोंडी देगाांव या रस्तत्याच्या दरुावस्तथेबाबत 
  

(१)  ४१७४ (२३-१२-२०१४).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) : सन्माननीय 
साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील      
काय :- 
  

(१) सोलापूर शहरातील जडवाहतकू शहराबाहेरुन वळववण्याकररता पूवीपासून असणाऱ्या कोंडी 
देगाींव रस्त्याच्या मजबुतीकड ेसाववजननक बाींधकाम ववभागाचे दलुवक्ष होत असून या रस्त्याची 
अनतशय दयनीय अवस्तथा झाली असल्याच े माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा ्या दरम्यान 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रस्त्याच्या मजबतुीकररता शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०३-२०१५) :(१), (२) व (३) प्रश् नाधीन रस्त ता हा कोंडी देगाव नसून 
केगाींव ते देगाव राज् य मागव ्र.  २०५ असा असून ् याची लाींबी ६.०० कक मी  आहे  या 
लाींबीपैकी पावसाळयात क्षनतग्रस्तत झालेल् या १.१०० कक मी  लाींबीतील खड्ड े भरुन वाहतूक 
सुरळीत ठेवण् यात आली आहे  सदर रस्त ् याच् या आवश् यक लाींबीतील मजबुतीकरण व 
डाींबरीकरणाच ेकाम ननधी, ननकष व प्राथम् य्र.मान ेहाती ेेण् याच ेननयोजन आहे  

___________ 
  

पोलादपूर (जज.रायगड) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात िायमस्तवरुपी  
वैद्यिीय अधधिाऱयाांची ननयुक्ती िरण्याबाबत 

  

(२)  १७५८३ (१४-०८-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.िाशशराम पावरा 
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(शशरपूर), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य आणण िुटुांब ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोलादपूर (जज रायगड) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात कायमस्तवरुपी वैद्यकीय 
अधधकाऱ्याींची ननयुक्ती केली नसल्याने महाड येथील आरोग्य कें द्राच्या वैद्यकीय अधधकाऱ्याींकड े
अनतररक्त कायवभार ददला आहे, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, सदरील रुग्णालयात अपुरा अधधकारी व कमवचारी वगव असल्यामुळे रुग्ण आणण 
अपेातग्रस्तताींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास, पोलादपूर 
ग्रामीण रुग्णालयात कायमस्तवरुपी वैद्यकीय अधधकारी ननयुक्त करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१०-०२-२०१७) :(१) व (२) ग्रामीण रुग्णालय, पोलादपूर, जज रायगड येथील 
वैद्यकीय अधधक्षकाचा अनतररक्त कायवभार ग्रामीण रुग्णालय महाड वैद्यकीय अधीक्षकाींना 
देण्यात आला होता  तथापी, सद्यजस्तथतीमध्ये ग्रामीण रुग्णालय, पोलादपूर, जज रायगड येथील 
वैद्यकीय अधीक्षकाच ेपद भरण्यात आलेले आहे  
     ग्रामीण रुग्णालय, पोलादपरू येथे वगव-१ ते वगव-४ ची एकूण २५ पदे मींजूर असून 
्यापैकी १८ पदे भरलेली आहेत  यामध्ये वैद्यकीय अधधकाऱ्याींच्या मींजूर ३ पदाींपैकी १ पद 
ररक्त असून अन्य दोन पदाींवर एक स्तथायी व एक बींधपत्रित वैद्यकीय अधधकारी कायवरत 
आहेत  उपलब्ध असलेल्या अधधकारी व कमवचारी वगावकडून रुग्णाींना आरोग्य सेवा पुरववण्यात 
येत आहे  
(३) वैद्यकीय अधधकाऱ्याींची ररक्त असलेली पदे भरण्याची कायववाही प्रगतीत आहे  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

चािुर (जज.लातुर) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात अनुभवी व तज्ञ डॉक्टसव  
मागील २ वर्ावपासून नेमण्यात आले नस्याबाबत 

  

(३)  ३४८४८ (२१-०१-२०१६).   श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.प्रतापराव पाटील 
धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य आणण िुटुांब ि्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाकुर तालुक्यातील (जज लातरु) ग्रामीण रुग्णालयात अनुभवी व तज्ञ डॉक््सव मागील २ 
वषावपासून नेमण्यात आलेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयासाठी ट्रामा सें्र मींजूर होवूनही अद्यापपयतं सुरु करण्यात 
आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या रुग्णालयात योग्य डॉक््सव व ट्रॉमा केअरची सोय नसल्याचे गरीब रुग्णाींना 
आरोग्य सेवेपासून वींधचत रहाव ेलागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान ेयासींदभावत काय कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१०-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही  
     ग्रामीण रुग्णालय, चाकुर, जज लातूर येथे वैद्यकीय अधधकारी सींवगावची मींजूर असलेली ३ 
ही पदे स्तिी रोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ व भभषक या ववशेषज्ञाींसह भरलेली आहेत  
(२) होय  
     आरोग्य सींस्तथा स्तथापनेच्या बहृत आराखड्यामध्ये ग्रामीण रुग्णालय, चाकूर येथ े ट्रामा 
केअर युनन् स्तथापनेस मान्यता ददलेली असून सदरच्या इमारत बाींधकामाच्या अींदाज व 
आराखड्यासही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे  इमारतीचे बाींधकाम ७५ ्क्के पुणव 
झाल्यावर पदननभमवती करुन तद्नींतर पदभरती करण्यात येईल व ट्रामा केअर युनन् पुणवपणे 
कायावजन्वत होईल  
(३) सद्य:जस्तथतीत ग्रामीण रुग्णालय, चाकूर व ग्रामीण रुग्णालय, अहमदनगर येथील 
वैद्यकीय अधधकाऱ्याींच्या मार्व त रुग्णाींना आरोग्य सेवा देण्यात येत आहे  ्यामळेु गरीबरुग्ण 
आरोग्य सेवेपासून वींधचत रादहलेले नाहीत  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  
मलिापूर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील उपजज्हा रुग्णालयात िमवचाऱयाांची ननयुक्ती िरणेबाबत 
  

(४)  ३८४९८ (२१-०१-२०१६).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य आणण िुटुांब ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जजल््यातील मलकापूर तालुक्यातील उपजजल्हा रुग्णालयात अनेक वैद्यकीय 
तज्ञाींची व कमवचाऱ्याींची पदे ररक्त असून ्यामुळे गोरगरीब रुग्णाींना वैद्यकीय सेवा पुरेशा 
प्रमाणात भमळत नसल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये ननदशवनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात ४ वैद्यकीय अधधकारी, २ सर्ाई कामगार, २ पररचाररका व 
नेिरोग तज्ञ पदे ता्काळ भरणे आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रुग्णालयात एकच रुग्णवादहका असनू ती नादरुुस्तत असून ्यासोबत आणखी १ 
अनतररक्त रुग्णवादहका आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, स्तथाननक लोकप्रनतननधी याींनी याबाबत आरोग्य प्रशासनाकड े वेळोवेळी सूधचत 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१०-०२-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे  
     उप जजल्हा रुग्णालय, मलकापूर, जज बुलढाणा येथे वगव-१ ते वगव-४ सींवगावची एकूण ४८ 
पदे मींजूर असून ्यौकी ३६ पदे भरलेली आहेत  यामध्ये स्तिी रोग तज्ञ या बाल रोग तज्ञ 
वैद्यकीय अधधकाऱ्याींचा समावशे आहे  तसचे कीं िा्ी त्वावर १ शल्यधचकक्सक व १ बालरोग 
तज्ञ कायवरत असनू शालेय आरोग्य तपासणी कायव्र.माींतगवत ३ व आयुषचे २ वैद्यकीय 
अधधकारी कायवरत आहेत  या सवव उपलब्ध वैद्यकीय अधधकारी व कमवचाऱ्याींमार्व त गोरगरीब 
रुग्णाींना ननयभमतपणे वैद्यकीय सवेा देण्यात येत े 
(२) अींशत: खरे आहे  
     वैद्यकीय अधधकाऱ्याींची ररक्त पदे स्तवतींि ननवड मींडळामार्व त मुलाखतीद्वारे 
नामननदेशनान ेपाि ठरलेल्या उमदेवाराींचे समुपदेशन ेेऊन भरण्याबाबत कायववाही चाल ूआहे  
     सर्ाईगाराींची मींजूर असलेली दोनही पदे भरलेली आहेत  
     अधधपररचारीकाींची १२ पदे मींजूर असून ्यापैकी ११ पदे भरलेली आहेत  
     उप जजल्हा रुग्णालय, मलकापूर येथ ेआकृतीबींधानुसार नेिरोग तज्ञाचे पद मींजूर नाही  
(३) हे खरे नाही  
     उप जजल्हा रुग्णालय, मलकापूर येथे दोन रुग्णवादहका कायवरत आहेत  ्यापैकी एक 
रुग्णवादहका दरुुस्ततीसाठी देण्यात आली होती व सद्य:जस्तथतीत ती दरुुस्तत होऊन कायवरत आहे  
(४) होय  
(५) वगव-१ ची ररक्त पदे पदोन्नती व नामननदेशनान े भरणे, ग्-अ ची ववशेषज्ञ वैद्यकीय 
अधधकाऱ्याींची पदे मलुाखतीद्वारे भरणेबाबतची कायववाही शासन स्ततरावर चाल ूआहे  वगव ३ व 
वगव-४ ची भरण्याबाबतची कायववाही उप सींचालक स्ततरावर चालू आहे  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

गौडगाव (ता.बाशी, जज.सोलापूर) येथील तलावासाठी भूसांपादन िरण्यात  
आले्या जशमनीचा मोबदला बाधधत शेतिऱयाांना शमळण्याबाबत 

  

(५)  ४२४६६ (२१-०४-२०१६).   श्री.शसध्दराम म्हेत्र े (अक्िलिोट), श्री.अस्तलम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (शस्लोड), श्री.बबनराव शशांदे (माढा), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) गौडगाव (ता बाशी, जज सोलापरू) येथील शेतकऱ्याींने सन १९७२ मध्ये तलावासाठी भूसींपादन 
करण्यात आलेल्या जभमनीच्या मोबदल्यापो्ी दाखल केलेल्या दाव्यात न्यायालयान े
आदेश देऊन १० वष े हेलपा्ा मारुनही मोबदला न भमळाल्यामुळे सींतप्त शतेकऱ्याींन े
न्यायालयाच्या आदेशानुसार येथील लेु पा्बींधारे ववभागाींतगवत येणाऱ्या लेु पा्बींधारे ववभाग 
्र.  १ येथील कायावलयातील खुच्याव, र्ननवचर अस े सादह्य जप्त केले असल्याचे ददनाींक २८ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी वा ्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, भूसींपादीत केलेल्या जभमनीचा मोबदला शेतकऱ्याींना भमळण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (०८-०३-२०१७) :(१) होय  
(२) याबाबत ता्काळ उपाययोजना करण्याच ेननदेश जजल्हाधधकारी सोलापूर याींना देण्यात आले 
आहेत  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

नाशशि जज््यातील सांदभव सेवा रुग्णालयातील नसव व िायावलयीन  
िमवचाऱ याांिडून रुग्णाची वपळवणूि होत अस्याबाबत 

  

(६)  ४७३८० (११-०५-२०१६).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
साववजननि आरोग् य आणण िुटुांब ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाभशक जजल््यातील सींदभव सेवा रुग्णालयातील नसव व कायावलयीन कमवचाऱ्याींकडून 
रुग्णाची वपळवणूक होत असल्याची तकार मुख्य वैद्यकीय अधधकारी याींचेकड े लेखी 
ननवेदनाव्दारे माहे नोव्हेबर २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तकारीची दखल ेेऊन शासनान ेयाबाबत काही कायववाही केली आहे काय, 
(३) नसल्याची, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०६-०२-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे  
(२) वैद्यकीय अधधक्षक, ववभागीय सींदभव सेवा रुग्णालय, नाभशक याींनी त्र.ारीच्या अनुषींगान े
सवव नभसगं स्त्ार् व कमवचारी याींना दालनात बोलावून सीें ्नेच्या कायवक्यांसमोर स्तपष्ीकरण 
ववचारले व भववषयात असे होणार नाही याबाबत समज ददली  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

मुांबईतील जे. जे. रुग्णालयाच्या तज्ञ डॉक्टराांच्या सशमतीिड ेडॉक्टराांच्या हलगजीपणा 
ववरोधातील तक्रारीची प्रलांबबत असलेली प्रिरणे 

  

(७)  ५१५२५ (०३-०५-२०१६).   श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ज ेजे रुग्णालयाच्या तज्ञ डॉक््राींच्या सभमतीकड े सन २०११ ते २०१५ या 
कालावधीत डॉक््राींच्या हलगजीपणा ववरोधातील त्र.ारीची समुारे ६२ ्क्के प्रकरणे प्रलींत्रबत 
असल्याची गींभीर बाब माहे रे्ब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा दसुऱ्या आठवड्यात ननदशवनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले, तद्नुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे,  
(४) तसेच डॉक््राींचा हलगजीपणा रोखण्याकरीता शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (२५-०१-२०१७) :(१) होय, हे अींशत: खरे आहे  
     परींतु डॉक््राींच्या हलगजीपणा ववरोधातील त्र.ारीींची ६२ ्क्के प्रकरणे प्रलींत्रबत नसून, ती 
२१.६७ ्क्के इतकी आहेत  
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही  
(४) वैद्यकीय उपचारा दरम्यान होणाऱ्या हलगजीपणाच्या सींदभावत करावयाच्या 
उपाययोजनाींकररता शासन ननणवय ्र. ळब्युपीएम-२०१३/प्र ्र. २८९/प्र शा-२, दद ३१ जानेवारी, २०१४ 
अन्वये वैद्यकीय मींडळाचे ववभाग ननजश्चत करण्यात आले आहेत  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

नोंदणीिृत वैद्यि व्यवसायी नसताना पॅथलॉजी तपासण्याांच ेअहवाल  
प्रमाणणत िरणाऱया व्यक्तीांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(८)  ५४०७८ (२२-०८-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांहदवली पूवव), श्री.ववलासराव जगताप (जत), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड.वारीस पठाण 
(भायखळा), श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), डॉ.शशशिाांत 
खेडिेर (शसांदखेड राजा), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
श्री.सभुार् साबणे (देगलूर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायी नसताना पॅथॉलॉजी तपासण्याींचे अहवाल प्रमाणणत करणे 
तसेच नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायकान े कोरी ले्र हेड, सही करुन अशा पॅथॉलॉजीला देऊन 
सदर बनाव् पॅथालॉजीने ्यावर रुग्णाींचे तपासण्याचे अहवाल ी्ंकभलणखत करणे, यासींदभावत 
गत सिात मा वैद्यकीय भशक्षण मींिी याींनी ददनाींक १३ एवप्रल, २०१६ रोजी केलेल्या ननवेदनाच े
अनुषींगान े ददनाींक २४ म,े २०१६ रोजी काढलेला शासन ननणवय ददनाींक २६ म,े २०१६ रोजी 
तहकूब करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, थायरॉइडच्या चाचण्या करण्यात आेाडीवर असलेल्या एका प्रख्यात डायग्नोजस्त्क 
सें्रनी डॉक््राींना कोण्या रोगाचे ननदान करण्यासाठी ककती रुपये कभमशन देण्यात येईल 
याबाबतच े दरपिकच पाठववण्यात आल्याची त्र.ार पुराव्याननशी महाराषट्र मेडडकल 
कौजन्सलकड ेमाहे म,े २०१६ मध्ये वा ्या दरम्यान करण्यात आली असून उक्त 
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दरपिकामध्ये  ११ चाचण्याींचा समावेश असून डॉक््राींना प्र्येक रुग्णामागे १५० त े३०० रुपये 
कभमशन ददले जाईल असा स्तपष् उल्लेख करण्यात आला असून, रुग्णाला कोणता दर 
साींगावयाचा, डॉक््राना ककती कभमशन भमळणार याचेही  आकड े दरपिकात नमूद करण्यात 
आले आहेत, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, डायग्नोजस्त्क सें्रमध्ये पॅथलॉजजस्त्ची ननयुक्ती व प्र्येक अहवालावर 
पॅथलॉजजस्त् सही करणे बींधनकारक असताना अशाप्रकारच्या अनेक बनाव् डायग्नोजस्त्क 
सें्रमध्ये कोऱ्या ले्र हेडवर अगोदरच स्या ेेऊन नींतर ्यावर ्ेकननशन्स अहवालाची वप्री्ं  
काढून रोग ननदान अहवाल रुग्णास ददला जातो, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, व ्यानुसार बनाव् 
पॅथलॉजजस्त् चालववणाऱ्या सींबींधधताींवर तसेच नोंदणीकृत पॅथलॉजजस्त् आपली कोरी ले्रहेड 
अशा बनाव् पॅथलॉजजस्त्ना देऊन रोगाचे ननदान करण्यास हातभार लावणाऱ्याववरुध्द कोणती 
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (०१-०२-२०१७) :(१) होय, नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायी नसताींना 
ववकृनतधचकक्सा तपासण्याच े अहवाल प्रमाणणत करणाऱ्या व्यक्तीींवर महाराषट्र वैद्यक 
व्यवसायी अधधननयम १९६१ च्या कलम ३३ नुसार कारवाई करण्यासाठी ्र.  एमएमपी-०५१६/ 
प्र ्र. २१/ अधधननयम, दद  २४ ०५ २०१६ रोजी शासन पररपिक काढण्यात आले  तद्नींतर सदर 
शासन पररपिक हे शासन ननणवय ्र.  एमएमपी-०५१६/प्र ्र. २३/अधधननयम, ददनाींक २६ म,े 
२०१६ अन्वये तहकुब करण्यात आले  
     ्यानींतर शासन ननणवय ्र.  एमएमपी-०५१६/प्र ्र. २३/अधधननयम, दद २६ मे, २०१६ अन्वये 
डी एम एल ्ी  ककीं वा त्सम अहवता धारण करणाऱ्या व्यक्तीींना राज्यातील ववननददवष् के्षिाींमध्ये 
ववननददष् ववकृनतधचकक्सा तपासण्या करण्याच े अधधकार प्रदान करण्याच्या दृष्ीने तज्ञाींची 
सभमती गदठत करण्यात आली  
(२) होय हे खरे आहे  
     डॉ जयेश लेले याींनी थायरोकेअर डायग्नोजस्त्क सें्रच े दरपिक महाराषट्र वैद्यक 
पररषदेचे माजी सदस्तय डॉ सुहास वपींगळे याींनी ई-मेल द्वारे दद ३०. मे, २०१६ रोजी पाठववले 
होते  प्राप्त झालेल्या दरपिकामध्ये ११ चाचण्याींचा समावेश असून डॉक््राींना प्र्येक रुग्णामागे 
१५० ते ३०० रुपये कभमशन भमळणार याच ेआकड ेदरपिकात नमूद केले आहेत  
(३) महाराषट्र वैद्यक पररषदेकड े काही पॅथॉलॉजजस्त् अनेक पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये न जाता 
वैद्यकीय चाचण्या ररपो व्वर स्तवाक्षरी करण्यात असल्याबाबत, तसेच एकच पॅथॉलॉजीस्त् एकाच 
ददवशी ववववध पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये जात असल्याबाबतच्या ५ पॅथॉलॉजीस्त् ववरुध्द त्र.ारी या 
महाराषट्र वैद्यक पररषदेस सन २०११ मध्ये महाराषट्र असोभसएशन ऑर् पॅ्रक््ीभसींग 
पॅथॉलॉजीस्त् ॲन्ड माय्र.ोबायोलॉजजस्त् या सींे्नकेडून प्राप्त झाल्या हो्या  
(४) महाराषट्र वैद्यक पररषदेने उपरोक्त पॅथॉलॉजीस्त्ची ररतसर सुनावणी केली आहे  
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     महाराषट्र वैद्यकीय पररषदेने अधधननयम १९६५ मधील कलम २२ नुसार एकूण ५ 
पॅथॉलॉजीस्त्पैकी ४ पॅथॉलॉजीस्त्वर कायववाही करुन ्याींना भशक्षा केली आहे व ्यातील एका 
पॅथॉलॉजीस्त्ची ननदोष मुक्तता करण्यात आली आहे  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

राज् यातील डॉक् टराांवरील ताण िमी िरण् यासाठी आवश् यि उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(९)  ५४६७८ (२२-०८-२०१६).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्तमानाबाद), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपूर), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील डॉक् ्राींवरील ताण कमी करण् यासाठी पररचाररकाींना जबाबदारी देण्याची 
तसेच आवश् यक ्या उपाययोजना करण् याकररता ननवासी डॉक् ्राींच्या सींे्नेन े मा वैद्यकीय 
भशक्षणमींिी याींचकेड े ददनाींक ९ मे, २०१६ रोजी वा ्या सुमारास मागणी केली असल्याच े
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी ननवासी डॉक् ्राींच् या मागण् याींचे थोडक् यात स्त वरुप काय आहे, 
तसेच ननवासी डॉक् ्राींवर ददवसेंददवस वाढणारा ताण कमी करण् यासींदभावत शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (२४-०१-२०१७) :(१) राज्यातील ननवासी डॉक््राींच्या सेंट्रल माडव या 
सींे्नेमार्व त अशा प्रकारची मागणी केली असल्याचे आढळून येत नाही  
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही  तथावप, ननवासी डॉक््राींच्या कामाच्या ताभसकावर ननयींिण 
आणण्यासाठी प्र्येक महाववद्यालयात कॉलेज कौजन्सलची बैठक ेेण्यात येऊन ्या-्या 
ववभागाच्या ववभाग प्रमुखाींमार्व त ननवासी डॉक््राींच्या दैनींददन कामाच े ननयोजन ठरववण्यात 
येते  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

िो्हापूर जज्हयातील दोन रुग्णालयाांच ेराजीव गाांधी जीवनदायी आरोग्य  
योजनेंच्या सशमतीने ननलांबन िे्याबाबत 

  

(१०)  ५८७०९ (३०-०८-२०१६).   श्री.उ्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य आणण िुटुांब ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हापूर जजल्हयातील दोन रुग्णालयाींचे मुींबई येथील राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य 
योजनेंच्या सभमतीने माहे मे, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननलींबन केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ही दोन रुग्णालये कोणती, व ्याींचेवर ननलींबन करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेपुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?  
  
डॉ. दीपि सावांत (०९-०१-२०१७) :(१) होय  
(२) कोल्हापूर जजल््यातील ननरामय हॉस्तपी्ल या रुग्णालयात, अधधक पॅकेज दर असलेल्या 
ववशेषज्ञ सेवेचा दरुुपयोग केल्यामळेु व वैद्यकीय कागदपिाींमध्ये रे्रर्ार केल्यामुळे ननलींत्रबत 
करण्यात आले आहे  
     तसेच रामकृषण जैस्तवाल या रुग्णालयास, योजनेंतगवत अींगीकृत नसलेल्या रुग्णालयात 
रुग्णास उपचार देण्यात आल्याने ननलींत्रबत करण्यात आले आहे  
(३) दद  ११ ऑगस्त्, २०१६ रोजी झालेल्या ६८ व्या रुग्णालय अींगीकरण सभमतीच्या 
बैठकीमध्ये वरील दोन्ही रुग्णालयाींबाबत प्राप्त त्र.ारी व वैद्यकीय पररक्षण अहवालाच्या 
अनुषींगाने पुन्हा चचाव करण्यात आली ्यानुसार ननरामय हॉस्तपी्ल, कोल्हापूर या रुग्णालयाच े
ननलींबन कायम ठेवून रामकृषण जैस्तवाल हॉस्तपी्ल, कोल्हापूर या रुग्णालयाच े अींगीकरण रद्द 
करण्याचा ननणवय ेेण्यात आला  

___________ 
  

राज्यातील साववजननि आरोग्य ववभागातील और्ध घोटाळ्या प्रिरणी सधचवाांच्या 
अध्यक्षतेखाली एि सदस्तयीय सशमती नमेण्यात आ्याबाबत 

(११)  ५८८११ (३०-०८-२०१६).   श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्तमानाबाद), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वभैव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय 
साववजननि आरोग् य आणण िुटुांब ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील साववजननक आरोग्य ववभागातील औषध ेो्ाळ्या प्रकरणी सधचवाींच्या 
अध्यक्षतेखाली एक सदस्तयीय सभमती नमेण्यात आल्याची ेोषणा मा  मींिी, साववजननक 
आरोग्य याींनी माहे माचव २०१६ च्या अथवसींकल्पीय अधधवेशनामध्ये केली होती, हे खरे आहे 
काय 

(२) असल्यास, सदर सभमतीला एक मदहन्यात अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सदर सभमतीने सादर केलेल्या अहवालातील भशर्ारशी कोण्या व ्यानुसार 
काय कायववाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सववसाधारण कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. दीपि सावांत (०६-०२-२०१७) :(१) होय  
(२) सदर सभमतीने आपला अहवाल दोन आठवड्यात शासनास सादर करावा, असे ननदेश 
देण्यात आले होते  
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(३) प्राथभमक चौकशी अहवालाप्रमाणे “औषधाींच्या खरेदीची पुणववेळ चौकशी अधधकारी नेमून या 
प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन सींबींधीताींवर जबाबदारी ननजश्चत करणे आवश्यक आहे ” अशी 
भशर्ारस करण्यात आली होती  
     ्यानुसार सदर औषध खरेदी सखोल चौकशी करण्यासाठी सेवाननवृ् त अपर मुख्य सधचव 
याींची एक सदस्तयीय सभमती ननयकु्त करण्यात आली होती  सदर सभमतीने ददनाींक १९.८.२०१६ 
रोजी सखोल चौकशी अहवाल सादर केला असनू सदर चौकशी अहवाल शासनाने स्तवीकारला 
आहे  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

शासनाच्या ननयामानुसार जन्म-मतृ्यूची नोंदणी २१ हदवसाांच्या  
आत िरणे बांधनिारि असण्याबाबत 

(१२)  ५९७७२ (२२-०८-२०१६).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर देशमखु 
(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवव), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   
सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या ननयमानुसार जन्म-मृ् यूची नोंदणी २१ ददवसाींच्या आत करणे बींधनकारक 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालयाींमार्व त जन्म-
मृ् यूचे अभभलेख मनपाला वळेेत प्राप्त होत नसल्याने ववदहत कालावधीत नोंदणी करणे शक्य 
होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे नोंदणी करण्यास नागररकाींना अडचण येत असून आधथवक भुदंड सहन 
करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकाय कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (०१-०२-२०१७) :(१) होय  
(२) हे खरे नाही  
(३) हे खरे नाही  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

राज्यातील क्षयरोग रुग्णाची सांख्येमध्ये वाढ ला्याबाबत 
(१३)  ६०७६९ (३०-०८-२०१६).   श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य आणण िुटुांब ि्याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील क्षयरोगाच्या रुग्णाच्या सींख्येत दरवषी वाढ होत असल्याच े ददसून आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१५-१६ या वषावत समुारे ५ लाखावर पोहचली आहे व एमडीआर व 
एक् सडीआर रुग्णाच्या सींख्येतही मोठी वाढ झाली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासन क्षय रोगावरील उपचारासाठी तसेच या रोगाच्या प्रसार 
रोखण्यासाठी करीत असलेल्या उपाययोजना रे्र आढावा ेेवून या रोगाचा प्रनतबींध करण्यासाठी 
शासन कोणती उपाययोजना करणार आहे काय 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०६-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही  
     राज्यात सन २०१२ मध्ये १,३६,०४५ क्षयरुग्ण, सन २०१३ मध्ये १,३७,३२० क्षयरुग्ण, 
सन २०१४ मध्ये १,३५,४६५, सन २०१५ मध्ये १,३०,९१० क्षयरुग्ण तसेच सन २०१६ मध्ये 
(माहे जुलै अखेर) ७५,०६१ क्षयरुग्ण आढळून आले आहेत  
     वरील आकडवेारी पाहता क्षयरुग्णाींची सींख्या दरवषी कमी होत असल्याच ेआढळून येत 
आहे  
(२) हे खरे आहे  
     राज्यात आढळून आलेल्या एमडीआर व एक्सडीआर रुग्णाींच्या सींख्येत मोठ्या प्रमाणात 
वाढ झालेल्या आढळून आले नाही  
(३) राज्यात सवव जजल््यातील व महानगरपाभलकाींमध्ये सुधाररत राषट्रीय क्षयरोग ननयींिण 
कायव्र.म राबववण्यात येतो  राज्यात दरवषी साधारणपणे १,३७,००० पयतं क्षयरुग्ण आढळून 
येतात  ननरोगी व्यक्ती रु्प्रु्साच्या क्षयरुग्णाींच्या सींपकावत आल्यास ्या व्यक्तीस क्षयरोग 
होऊ शकतो तसेच या रोगाचा प्रसार दवूषत हवेमार्व त होतो  या रोगावर ननयींिण करण्याकररता 
राज्य शासनाने खालील उपाययोजना केल्या आहेत  
     १  सींशनयत क्षयरुग्णाींचा थुींकी नमुना तपासणीसाठी सूक्ष्मदशीकें दे्र स्तथापन  ३६,९२५ हॉ् 
प्रोव्हायडसव कायवरत राज्यात कल्चर ॲण्ड डी एस ्ी  प्रयोगशाळा कें द्र शासनान े मींजूर केल्या 
आहेत  ७४ CBNNAT यींि ेउपलब्ध १६ डॉट्स प्लस वाडव उपलब्ध आहेत  ३३ जजल्हा क्षयरोग 
कें दे्र व ४६ शहर क्षयरोग कें दे्र स्तथापन  
     २  राज्यात करारत्वावर एकूण २१९३ अधधकारी व कमवचारी वगव मींजूर  
     ३  सुधाररत राषट्रीय क्षयरोग ननयींिण कायव्र.माींतगवत कें द्र शासनाने मागील वषी (२०१५-
१६) रुपये ८१.८७ को्ी ननधी मींजूर केलेला आहे  तसेच चाल ू वषी (२०१६-१७) रुपये ७७.७२ 
को्ी ननधी पी आय पी  मध्ये उपलब्ध केलेला आहे  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

राजीव गाांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेअांतगवत साांगली व िो्हापूरातील  
अनेि रुग्णाांलयािडून रुग्णाांिडून जास्तत रक्िम वसूल िे्याबाबत 

(१४)  ६१५५४ (३०-०८-२०१६).   श्री.धनजांय (सधुीर) गाडगीळ (साांगली), डॉ.सुजजत शमणचिेर 
(हातिणांगले) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य आणण िुटुांब ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजनअेींतगवत साींगली व कोल्हापूरातील अनेक 
रुग्णालयाकडून रुग्णाकडून जास्तत रक्कम वसूल करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, रुग्णाींना उपचारादरम्यान आवश्यक ्या सवव चाचण्या बाहेरुन करण्यास 
साींधगतल्या जातात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रुग्णालयाींची चौकशी करण्यात येणार काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती दोषी आढळल्यास ्याींच्यावरती कोणती कारवाई करण्यात आली 
आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०९-०१-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे  
     राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजनेंतगवत नोव्हेंबर, २०१३ ते सप् े्ंबर, २०१६ या 
कालावधीत साींगली जजल््यामध्ये २९३ त्र.ारी या वैद्यकीय ननदान, औषधोपचार व इतर 
चाचण्याींसाठी रुग्णाींनी स्तवत:खचव केल्याबाबतच्या आहेत  तसेच या कालावधीत याच 
कारणाींकररता कोल्हापूर जजल््यामध्ये ३२४ त्र.ारी नोंदववण्यात आल्या आहेत  
(२) नाही  
(३) रुग्णाची योजनेंतगवत नोंद झाल्यानींतर उपचारादरम्यानच्या तपासण्या व चाचण्या मोर्त 
केल्या जातात  तथावप अशा त्र.ारी प्राप्त झाल्यास अथवा ननदशवनास आल्यास, ्या 
रुग्णालयाववरुध्द चौकशी करुन रुग्णास झालेला खचव सींबींधधत रुग्णालयाकडून परत केला 
जातो  अशा प्रकारे साींगली जजल््यातील २९३ त्र.ारीपकैी २१२ त्र.ारीींचे तर कोल्हापूर 
जजल््यातील ३२४ त्र.ारीींपैकी ३१० त्र.ारीींचे ननराकरण करण्यात आले आहे उववररत त्र.ारीींचे 
ननराकरण करण्याची प्रक्र.या सुरु आहे  
(४) योजनेंतगवत आतापयतं रुग्णाींकडून अनतररक्त पसैे ेेतल्याच्या त्र.ारीींच्या पाश्ववभुमीवर 
साींगली जजल््यामधील १ रुग्णालयाची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे  ३ रुग्णालयाींचे 
ननलींबन करण्यात आले होत े परींतु त्र.ारीींचे ननवारण केल्यामुळे ्याींचे ननलींबन रद्द करण्यात 
आले आहे  तसेच ६ रुग्णालयाींना कारणेदाखवा नो्ीस पाठववण्यात आल्या आहेत  
     कोल्हापूर जजल््यामधील २ रुग्णालयाींची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे, १ 
रुग्णालयाच ेननलींबन करण्यात आले असून ५ रुग्णालयाींना कारणे दाखवा नो्ीस पाठववण्यात 
आली आहे  

___________ 
  

रायगड जज्हा रूग्णालयात रूग्णाांना अपांगत्वाचा दाखला शमळण्यास  
अनेि अडचणी ननमावण होत अस्याबाबत 

(१५)  ६१८३४ (३०-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य आणण िुटुांब ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल्हा रूग्णालयात डॉक््र उपजस्तथत नसल्यामळेु रूग्णाींना अपींग्वाचा दाखला 
भमळण्यास अनेक अडचणी ननमावण होत असल्याच े माहे जून, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
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(२) असल्यास, नेि तपासणी, अींध, बहीरे, मुके, पोलीयोग्रस्तत रूग्णाींना शासकीय योजनाींसाठी 
आवश्यक असणारा अपींग्वाचा दाखला वेळीच न भमळल्यामळेु योजनाींचा लाभ भमळत नाही, हे 
ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करून अपींग रूग्णाना अपींग््वाचा दाखला 
वेळीच भमळण्यासाठी शासनान ेकोणती उपाययोजना केली आहे वा करीत आहे ? 
(४) असल्यास, कायववाहीचे स्तवरूप काय आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०९-०१-२०१७) :(१) नाही  
     जजल्हा सामान्य रुग्णालय, अभलबाग-रायगड येथे अपींगाचे प्रमाणपि देण्यासाठी 
आठवड्यातील बुधवार हा ददवस ननजश्चत केलेला असनू ्याददवशी अपींग रुग्णाींची 
ववशेषज्ञाींकडून तपासणीकरुन ्या आजाराने अपींग्वाचे प्रमाणपि ऑनलाईन सींगणकीय 
प्रणालीद्वारे ददले जात े या रुग्णालयातून सन २०१३ त ेमाहे जुल,ै २०१६ अखेर ५४८४ अपींग 
प्रमाणपि ेववतरीत करण्यात आली आहेत  
(२) नाही  
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

सोलापूर जज््यातील सवव तालुक्यात वैद्यिीय अधधक्षि व अधधिाऱयाांची ररक्त पदे 
  

(१६)  ६२३६८ (३०-०८-२०१६).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
साववजननि आरोग् य आणण िुटुांब ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल््यातील सवव तालुक्यात वैद्यकीय अधधक्ष् ाक व वदै्यकीय अधधकारी याींची पदे 
ररक्त असल्याने जजल््यात साववजननक आरोग्याची व्यवस्तथा ववस्तकळीत झाली असल्याचे माहे 
जून, २०१६ रोजी वा ्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर जजल््यात वैद्यकीय अधधक्षकाची १५ व वैद्यकीय अधधकाऱ्याींची १९ 
पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ररक्त पदे ्वरीत भरण्यासाठी कोणती कायववाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कायववाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२४-०१-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे  
     सोलापूर जजल््यातील उपजजल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालयातील महाराषट्र वैद्यकीय 
व आरोग्य सेवा ग्-अ (वगव-१) मधील वैद्यकीय अधधक्षकाींची २० पदे मींजूर आहेत  ्यापकैी ३ 
पदे भरलेली असून १७ पदे ररक्त आहेत  तसेच महाराषट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ 
(वगव-२) मधील वैद्यकीय अधधकाऱ्याींची एकूण ७१ पदे मींजूर असनू ्यापैकी ४९ पदे भलेली 
असून २२ पदे ररक्त आहेत  
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     तसेच उपजजल्हा व ग्रामीण रुग्णालय येथील रुग्णाींना आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्याच्या 
दृष्ीने एकूण २५ ववशेषज्ञाींची पदे कीं िा्ी पध्दतीन ेभरण्यात आलेली असून ्यामार्व त रुग्णाींना 
आरोग्य सेवा पुरववण्यात येतात  
(२) हे अींशत: खरे आहे  
(३) महाराषट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ मधील ररक्त पदे भरण्याची कायववाही सुरु 
आहे  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

राजीव गाांधी जीवनदायी योजनेच्या बदलण्यात आले्या स्तवरूपाबाबत 
  

(१७)  ६२४०३ (३०-०८-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   
सन्माननीय साववजननि आरोग् य आणण िुटुांब ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात राबववण्यात येत असलेल्या राजीव गाींधी योजनेच े नाव व स्तवरूप बदलण्याचा 
प्रस्तताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहु योजनेस नव्यान ेदेण्यात येणारे नाव काय आहे आणण बदलण्यात येत 
असलेल्या स्तवरुपाची थोडक्यात रूपरेषा काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर योजनेत नवीन कोण्या आजारावरील उपचाराींचा खचव देय करण्यात 
आला आहे वा कोण्या आजारावरील उपचाराींचा खचव वगळण्यात आला आहे, 
(४) असल्यास, राज्यात स्तवरूप व नाव बदललेल्या नवीन योजनेची अींमलबजावणी कधीपासून 
करण्यात येणार आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०९-०१-२०१७) :(१) होय  
(२) दद  ७ जून, २०१६ रोजी झालेल्या मींत्रिमींडळ बैठकीतील ननणवयानुसार महा्मा ज्योनतबा 
रु्ले जन आरोग्य योजना सींपुणव राज्यात नवीन स्तवरुपात राबववण्यास दद  ४ ऑगस्त्, २०१६ 
रोजीच्या शासन ननणवयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे  
     महा्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोग्य योजनेमध्ये बदलण्यात आलेल्या स्तवरुपाची 
थोडक्यात रुपरेषा खालीलप्रमाणे आहे  
     अ) वावषवक ववमा सींरक्षणाची मयावदा १.५० लक्ष (मुिवपींड प्र्यारोपणासाठी रु  २.५० लक्ष) 
एवढी होती, ही मयावदा नवीन योजनेत रु  २.०० लक्ष (मुिवपींड प्र्यारोपणासठी रु  ३.०० लक्ष) 
एवढी करण्यात आलेली आहे  
     ब) नवीन योजनेत एकूण ३१ ववशेषज्ञ सेवाींतगवत एकूण ११०० प्रोभसजसवचा समावेश या 
योजनेत करण्यात आलेला आहे  
     क) पुवीच्या योजनेत असलेल्या लाभार्थयांव्यनतररक्त खालील नवीन लाभार्थयांचा समावेश 
या नवीन योजनेत करण्यात आलेला आहे  
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     १  शासकीय आश्रमशाळेतील ववद्याथी, मदहला आश्रमातील मदहला, अनाथालयातील 
मुले, वधृ्दाश्रमातील जेषठ नागररक  
     २  अधधस्तवीकृतीधारक पिकार व ्याींच्यावर अवलींबून असणारे कु्ुींब  
     ३  महाराषट्र इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळातील नोंदीत बाींधकाम 
कामगार 
     ड) योजनमेध्ये सहभागी होणाऱ्या अींगीकृत रुग्णालयाींची कमाल मयावदा नवीन 
योजनेंतगवत काढून ्ाकण्यात आली असून जास्ततीत जास्तत रुग्णालये अींगीकृत करण्यात येणार 
आहेत  डोंगराळ / आददवासी तसेच १४ शेतकरी आ्मह्याग्रस्तत जजल््याींमधील रुग्णालये 
अींगीकृत होण्यासाठी ननकष भशथील करुन कमीत कमी २० खा्ाींची मयावदा ठेवण्यात आली 
आहे  
(३) पुवीच्या योजनते असलेल्या ३० ववशेषज्ञ सेवेवरील ९७१ उपचार पध्दतीपैकी अीं्यक कमी 
वापर असलेल्या १२१ पध्दती वगळण्यात येऊन २५० नवीन उपचार पध्दतीींचा समावेश 
करण्यात आलेला आहे  ्यामध्ये ककव रोग, बालक व वधृ्दाींवरील नवीन उपचार Hip & knee 
Replacement भसकलसेल, ॲननभमया, डेंग्यू, स्तवाईन फ्लल्य ु इ  सारख्या नवीन उपचाराींचा 
समावेश करण्यात आला आहे  
(४) सदर योजनेची अींमलबजावणी सन २०१७-१८ या आधथवक वषावत करण्यात येणार आहे  

___________ 
  

नागपूर येथील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयातील वसनतगहृ क्रमाांि दोन  
मधील ववद्याथीनीांची वाहन ेपेटवनू हद्याबाबत 

  

(१८)  ६३४९९ (२२-०८-२०१६).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयातील वसनतगहृ ्र.माींक दोन येथे बुधवार 
ददनाींक १ जनू, २०१६ रोजी वा ्यासुमारास मध्यरािी ववद्याथीनीींची वाहन े पे्वून ददल्याचे 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयाच्या सवव प्रवेशद्वाराींवर सुरक्षा यींिणा 
कायवरत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सुरक्षा यींिणा कायवरत असताना मध्यरािी ववद्याथीनीींची वाहन ेपे्वून देणाऱ्या 
एकाही व्यक्तीला अद्याप अ्क करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयाच्या सुरक्षा यींिणेच्या 
अभावामुळे ववद्याथीनीींच्या वव्त व मुदे्दमालाच्या सुरके्षसह रुग्ण व नातेवाईक याींची सुध्दा 
सुरक्षा, धोक्यात आलेली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनान ेसींबधधत सुरक्षा यींिणेसह दोषीींवर काय कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीर् महाजन (०१-०२-२०१७) :(१) होय  
(२) होय  
(३) सदर प्रकरणी पोभलसात गन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस तपास सुरु आहे  
तथावप, अद्याप एकाही व्यक्तीला अ्क करण्यात आली नाही हे खरे आहे  
(४) नाही, मुलीींच्या वसतीगहृात सी सी ्ी व्ही  कॅमेरे लावणे, कीं पाऊीं ड वॉलच ेबाींधकाम करणे, 
सींस्तथा पररसरात अनावश्यक लोकाींना प्रवशेबींदी आणण रुग्णालयाचे मुख्य प्रवेशद्वार सायींकाळी 
०६.३० वाजता बींद करण्याची कायववाही करण्यात आली आहे  
(५) सदर प्रकरणी पोभलसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असनू पोलीस तपास सुरु आहे  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

चांद्रपूर जज््यातील धचमूर, नागभीड तालुक्यामध्ये वनसांपदेवर  
आधाररत पूरि उद्योगधांदे उभारण्याबाबत 

  

(१९)  ६३५०१ (२४-०८-२०१६).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल््यातील धचमूर, नागभीड तालुक्यामध्ये र्ार मोठ्या प्रमाणावर वनसींपदा 
उपलब्ध आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दोन्ही तालकु्यामध्ये एकही मोठा उद्योग अजस्तत्वात नसून येथील 
जनजीवन हे केवळ शेती व जींगल वनसींपदावर अवलींबून आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या भागामध्ये वनसींपदेवर आधाररत पूरक उद्योगधींदे उभारण्याच ेशासनाच्या 
ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रोजगाराच्या पयावयी उपाययोजना ननमावण करण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०२-२०१७) :(१) चींद्रपूर जजल््यातील ब्रम्हपूरी वन ववभागातींगवत 
नागभभड व धचींमूर तालुक्यामध्ये वनसींपदा असून, ्यामध्ये साग, येण, त्रबजा व इतर ककसम 
प्रजातीचे वकृ्ष उपलब्ध आहेत  
(२) धचमूर येथे एमआयडीसी के्षि असून, एकूण ३४ भूखींड आहेत  ्यापैकी २८ भखूींडाच ेवा्प 
झाले आहे  एमआयडीसी मध्ये सूक्ष्म व ले ू७ उद्योग सुरु आहेत  तसेच धचमूर तालुक्यात 
१२ उद्योग सुरु असून, ्यात ५ राईस भमलचा समावेश आहे  नागभभड येथ ेएमआयडीसी के्षि 
असून, एकूण २९ भखूींड आहेत  ्यापैकी २४ भूखींडाचे वा्प झाले आहे  एमआयडीसी मध्ये 
सुक्ष्म व ले ू५ उद्योग सुरु आहेत  तसेच, नागभभड तालुक्यात २४ उद्योग सुरु असून, ्यात 
२१ राईस भमलचा समावशे आहे  
(३) औद्योधगक ववकास समूह ववकास योजनेअींतगवत धचमूर रेडीमें् गारमें् औद्योधगक समूह 
मींजरू झाला असून, क्षमता वधृ्दी कायव्र.मास मींजूरी प्राप्त झालेली आहे  शासकीय धोरणानुसार 
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शासन मुलभूत सुववधा ननमावण करुन देत ेव उद्योग उभारणीस उ्तेजन देत े माि उद्योगाची 
ननवड ही उद्योजकाींनीच करावयाची असते  
(४) व (५) जजल्हा उद्योग कें द्रामार्व त बेरोजगार युवकाींकरीता, सुधारीत बीज भाींडवल योजना, 
जजल्हा उद्योग कें द्र कजव योजना व पींतप्रधान रोजगार ननभमवती कायव्र.म इ  योजना 
राबववण्यात येतात  तसचे, उद्योग सुरु झालेल्या सुक्ष्म व लेू उद्योजकाींना सामूहीक 
प्रो्साहन योजनेअींतगवत ववववध लाभ देण्यात येतात  तसेच, उद्योजकाींना प्रो्साहीत 
करण्याकरीता, शासनाच ेववववध उप्र.म शासन स्ततरावर सुरु आहेत  

___________ 
  

वैद्यकिय महाववद्यालय व रुग्णालयात एम.बी.बी.एस. साठी अनुसधुचत जमातीच्या 
ववद्यार्थयावना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न िरताच प्रवेश हद्याबाबत 

  

(२०)  ६३६६० (२२-०८-२०१६).   श्री.जीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१३-१४ ते सन २०१५-१६ या तीन वषावत १) इींददरा गाींधी शासकीय वैद्यकीय 
महाववद्यालय नागपूर, २) शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय लातूर, ३) लो द्ळक म न पा  
सववसाधारण रूग्णालय व वैद्यकीय महाववद्यालय शीव मुींबई, ४) शासकीय वैद्यकीय 
महाववद्यालय औरगाींबाद, ५) बायल नायर धमाव रुग्णालय, ्ो रा  वैद्यकीय महाववद्यालय 
मुींबई सेंट्रल ६) गॅ्रन्् शा महाववद्यालय भायखळा, मुींबई ७) नायर रुग्णालय दींत 
महाववद्यालय,मुींबई सेंट्रल ८) एच बी ्ी वैद्यककय महाववद्यालय आणण कूपर रुग्णालय 
ववलेपाले(प) ९) राजवषव छिपती शाहू महाराज वैद्यककय महाववद्यालय कोल्हापूर या वैद्यकीय 
महाववद्यालयात एम बी बी एस  साठी अनुसुधचत जमातीच्या ववद्यार्थयावना जात वधैता 
प्रमाणपि सादर न करताच प्रवशे ददला गेला असल्याच े ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त वैद्यकीय महाववद्यालयाच्या प्रशासनान े जात वैधता प्रमाणपि न 
ेेताच ववद्यार्थयांना कोण्या अ्ी/शतीच्या आधारावर प्रवेश ददला आहे, 
(३) असल्यास, एकूण ककती प्रवेशीत ववद्यार्थयानंी प्रशासनाच्या अ्ी/ शतीची पूतवता करून 
जात वधैता प्रमाणपि ेसादर केली आहेत, 
(४) असल्यास, ज्या ववद्यार्थयानंी जात वधैता प्रमाणपि े सादर केली नाहीत ्याींच्यावर 
वैद्यकीय महाववद्यालयाच्या प्रशासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, उक्त ववद्यार्थयावंर कोणतीही कारवाई केली नसल्यास, अशा वैद्यकीय 
महाववद्यालयाच्या प्रशासनावर शासनाने कोणती कारवाई केली अथवा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (०४-०२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे  ज्या उमेदवाराींनी एमएच-सीई्ीच्या 
मूळ अजावमध्ये सींवैधाननक आरक्षणाची मागणी केली आहे आणण ज्या उमेदवाराींकड े जात 
प्रमाणपि उपलब्ध आहे  परींत ुजात प्रमाणपि वधै करण्यासाठी सींबींधधत जात वधैता पडताळणी 
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सभमतीकड े अजव केल्याची पावती उपलब्ध आहे  अशा उमेदवाराींना हमीपिाींच्या आधारावर 
आरोग्य ववज्ञान अ्यास्र.माच्या प्रथम वषव पदवीपूवव अ्यास्र.मास प्रवेश ददले आहेत  
(२) मा मुींबई उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ येथील रर् याधचका ्र.माींक ५६७५/२०१३ व 
इतर याधचकाींमध्ये ददनाींक १६/०७/२०१३ रोजी ददलेल्या आदेशानुसार कायववाही करण्यात आली 
आहे  
(३) सन २०१३-१४ ते सन २०१५-१६ या शैक्षणणक वषावत प्रश्न ्र.माींक १ मधील 
महाववद्यालयाींमध्ये एकूण १११ पैकी ७१ उमेदवाराींनी प्रवशेाच्या वेळेस जात वधैता प्रमाणपि 
सादर केलेली आहेत  
(४) वैद्यकीय भशक्षण व सींशोधन सींचालनालय याींच्या ददनाींक १६ रे्ब्रुवारी, २०१६ च्या 
पिान्वये सन २०१४-१५ पयतं पदवीपूवव आणण पदव्यु्तर पदवी/पदववका अ्यास्र.मास प्रवेभशत 
ववद्यार्थयांकडून जात वैधता प्रमाणपि प्राप्त करण्याबाबत सवव शासकीय / महापाभलका 
वैद्यकीय व दींत महाववद्यालयाींच्या अधधषठाताींना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

नतरोडा व गोरेगाांव (जज. गोंहदया) तालुक्यातील लडुपी जांगल समस्तयेबाबत 
  

(२१)  ६३८६७ (२४-०८-२०१६).   श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नतरोडा व गोरेगाींव (जज  गोंददया) तालुक्यातील शासकीय जमीनीवर झडुपी जींगल असे पटे्ट 
नमूद आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक वषावपासनू या जभमनीवर झाडचे नाही, हे ही खरे आहे काय 
(३) तसेच गोरेगाींव व नतरोडा तालुक्यातील कायावलयाच्या ७/१२ वर झडुपी जींगल नोंद आहे 
काय 
(४) असल्यास, सदरहू जागेवर शासन ग्रामस्तथाींना मालकी हक्क देणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (२५-०१-२०१७) :(१), (२) व (३) नतरोडा व गोरेगाींव (जज गोंददया) 
तालुक्यातील महसूली गावात लहान खुर्ी झडुपी जींगल असलेल्या सरकारी जभमनीचे अधधकार 
अभभलेख पिक ७/१२ वर जींगल सदृश्य झडुपी जींगल अशी भोगव्दार रकानी नोंद आहे  
(४) व (५) अनुसूधचत जमाती व इतर पारींपारीक वनननवासी (वनहक्काींची मान्यता) 
अधधननयम, २००६ व ननयम २००८ तसेच सुधाररत ननयम २०१२ मधील कलम ३ (१) अींतगवत 
ददनाींक १३/१२/२००५ पूवीच े वनजभमनीवरील दाव े ननयमानुकूल करुन दावेदाराींना जभमनी 
वापरण्याचे हक्क देण्याबाबतची कायववाही जजल्हास्ततरीय वनहक्का सभमतीकडून करण्यात येत 
आहे  आतापयतं नतरोडा व गोरेगाव तालुक्यात अनु्र.मे १९९ व १६२ दावेदाराींचे हक्क कायम 
करण्यात आलेले आहेत  
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     कें द्र शासनान े ददनाींक ०४/०३/२०१४ रोजीच्या पिान्वये ववदभावतील झडुपी जींगल जभमन 
वनेतर कामासाठी वळतीकरणास सुलभ कायवपध्दतीन ेप्रस्तताव सादर करण्यास त्वत: मान्यता 
ददली आहे  ववदभावतील सहा जजल््यात झडुपी जींगल प्रकारात येणाऱ्या जभमनीपकैी ३ 
हेक््रपेक्षा कमी के्षिाच्या जभमन वनव्यवस्तथापनाच्या दृष्ीने आयोग्य/अशक्त असणाऱ्या 
वनजभमनी व ववनाव्यापारी त्वावरील अनत्र.मणाखालील समुारे ८६,४०९ हेक््र झडुपी जींगल 
जभमनीचे वळतीकरणाचे प्रस्तताव वन (सींवधवन) अधधननयम, १९८० अींतगवत सुलभ  प्रक्र.येद्वारे 
कें द्र शासनास सादर करण्यात येणार आहेत  
     सदर झडुपी जींगल के्षि महसूल खा्याच्या ताब्यात असून महसूल ववभागाकडून वन 
ववभागास प्रस्तताव सादर करण्यात येणार आहेत  सदर झडुपी जींगल वळतीकरणाची प्र्र.ीया 
वेगाने होण्याकरीता शासनाने कालबध्द कायव्र.म आखून ददला असून ्याप्रमाणे तातडीन े
कायववाही करण्याबाबत ववभागीय आयुक्त, नागपूर व अपर प्रधान मुख्य वनसींरक्षक तथा 
कें द्रस्तथ अधधकारी, महाराषट्र राज्य, नागपूर याींना सववस्ततर सूचना देण्यात आल्या आहेत  

___________ 
  

उमरेड (जज. नागपूर) ि-हाांड अभयारण्यातील जय वाघ बेपत्ता अस्याबाबत 
  

(२२)  ६५४२० (२७-०१-२०१७).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.गौतम चाबुिस्तवार 
(वपांपरी) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उमरेड (जज नागपूर) कऱ् हाींड अभयारण्यातील जय वाे माहे एवप्रल, २०१६ मदहन्यापासून 
बेप्ता असल्याची धक्कादायक मादहती ददींनाक २० ऑक््ोंबर, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान 
ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अेापही रेडीओ कॉलर असलेल्या जय वाेाच े लोकेशन शोधण्यात वन 
ववभागाला यश आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, वनववभागाच्या दलुवक्षपणामूळेच जय वाे बेप्ता झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व ्यानसुार सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०२-२०१७) :(१) व (२)  नागपूर जजल््यातील उमरेड-कऱ्हाींडला 
अभयारण्य व ्या लगतच्या के्षिात जय नावाने प्रभसद्ध असलेला नर वाेाचा (कायावलयीन नाव 
UK- T१) जून, २०१३ पासून वावर होता   
    सदर वाेाला सींशोधन व अ्यासासाठी भारतीय वन्यजीव सींस्तथान याींचेकडून रेडडओ 
कॉलर लावली होती  सदर कॉलरमध्ये ताींत्रिक त्रबेाड झाल्यामुळे ्याचा सॅ्ेलाई्शी सींपकव  
तु्ला   ्यामळेु ददनाींक १८.०४.२०१६ पासून सींकेत येणे बींद झाल्यामुळे वाेाच ेअचूक दठकाण 
समजणे बींद झाले  
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(३) व (४) सदर वाेाचा VHF च्या माध्यमातून ground tracking तसेच कॅमेरा टॅ्रपच्या 
सहाय्यान ेशोध ेेण,े शोध ेेण्यासाठी स्तवतींि चम ूलावणे, जवळपासच्या ग्रामस्तथाींकड ेववचारणा 
करणे असे प्रय्न करण्यात आले  तथावप सदर वाेाच्या अजस्तत्वाबाबत अद्याप ठोस पुरावा 
भमळालेला नाही   
     सदर वाेाचा शाजस्तिय अ्यास करणाऱ्या भारतीय वन्यजीव सींस्तथानातील शास्तिज्ञाींनी 
्याच्या बेप्ता होण्याबाबत अशी शक्यता वतववली आहे की, उमरेड कऱ्हाींडला अभयारण्यातील 
९ छाव्याींपैकी ७ छाव े नर असून ते आता अींदाजे दोन ते अडीच वषावच े होत आहेत  उमरेड 
कऱ्हाींडला अभयारण्याच े१८७ चौ  कक मी इतके कमी के्षि ववचारात ेेता ७-८ नर वाे एकि 
रहाणे शक्य नाही  ्यामुळे जयसारख्या अनुभवी नर वाेाने उमरेड कऱ्हाींडला अभयारण्यातच 
राहून इतर तरुण नर वाेाींना आव्हान न देता इतरि जाणे जस्तवकारले असण ेतकव सींगत आहे  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

श्रीगोंदा व िजवत (जज.अहमदनगर) तालुक्यात माळढोि वविास  
िरण्याच्या ननणवयाला गाविऱयाांचा होत असलेला ववरोध 

  

(२३)  ६६३७५ (०९-०१-२०१७).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीगोंदा व कजवत तालुक्यात (जज अहमदनगर) येथे माळढोक ववकास करण्याच्या 
शासनाच्या ननणवयाला गावकऱ्याींचा ववरोध दशवववला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्व त चौकशी केली आहे का, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार शासनान ेपुढे कोणती कायववाही केली 
आहे वा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०२-०३-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे  
(२) व (३) शासन अधधसूचना दद  २७/०८/१९७९ व दद  १६/०९/१९८५ अन्वये अहमदनगर व 
सोलापूर जजल््यातील ८४९६.४४ चौ कक मी के्षि हे माळढोक पक्षी अभयारण्य म्हणून ेोवषत 
करण्यात आले होते  तद् नींतर शासन अधधसूचना दद  २७/०२/२०१२ नुसार अभयारण्याच े के्षि 
१२२९.२४ चौ कक मी  इतके भसमीत  करण्यात आले  
     वन्यजीव (सींरक्षण) अधधननयमातील तरतूदीींच्या अनुषींगान ेअभयारण्यातील राखीव वनेतर 
के्षिासींदभावत उपववभागीय अधधकारी ्याींनी केलेल्या चौकशी अहवालातील भशर्ारसीनुसार 
सोलापूर जजल््यातील सींपादीत केलेल्या ४८०.२९ हेक््र खाजगी के्षि वगळता उववरीत खाजगी 
के्षि वगळून शासन अधधसूचना दद  ०५.०३.२०१६ अन्वये अभयारण्याच े के्षि ३६६.७३ चौ  
कक मी  इतके भसमीत करण्यात आले आहे   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
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चाांदोली व िोयना अभयारण्य शमळून देशातील ३९ वा व्याघ्र प्रि्प उभारण्याबाबत 
  

(२४)  ६६४३२ (०९-०१-२०१७).   श्री.उ्हास पाटील (शशरोळ), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाींदोली व कोयना अभयारण्य भमळून देशातील ३९ वा व्याघ्र प्रकल्प उभारण्याकररता सन 
२००३ मध्ये सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा प्रस्तताव दहा वषावपूवी कें द्र शासनाकड ेसादर केली, हे खरे 
आहे काय 
(२) असल्यास, या प्रस्ततावावर अद्यापपयवत कें द्र शासनान े ननणवय न ेेण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३)  असल्यास, याबाबत राज्य शासनाकडून कशा प्रकारे पाठपुरावा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीवार (२४-०१-२०१७) :(१) व (२) राषट्रीय व्याघ्र सींवधवन प्राधधकरण, भारत 
सरकार, पयाववरण व वन मींिालय, नवी ददल्ली याींनी ददलेल्या त्वत: मान्यतेच्या आधारे 
शासन अधधसूचना ्र.माींक:- डब्लयूएलपी १००८/ सीआर-२३२ / एर्-१, ददनाींक :- ०५ ०१ २०१० 
अन्वये चाींदोली राषट्रीय उद्यान व कोयना अभयारण्याचे के्षिास सहयाद्री व्याघ्र राखीव के्षि 
म्हणून ेोवषत करणेत आले आहे  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

मुरबाड तालुक्यातील (जज.ठाण)े माळशेज घाट पररसरात बबबटयाने हैदोस घात्याबाबत 
  

(२५)  ६६७०८ (०९-०१-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मुरबाड तालुक्यातील (जज ठाणे) माळशेज ेा् पररसर, र्ाींगण,े झाडेरपठार ्ोकावड ेयेथे 
माहे ऑगस्त्, २०१६ पासून त्रबब्याने हैदोस ेातला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर त्रबब्याबाबत नागररकाींनी वन ववभागाकड े तकारी करुन वन ववभागान े
गाींभीयावने लक्ष न ेातल्यान े मीराबाई वार या आददवासी मदहलेला आपला जीव गमवावा 
लागला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार दोषी 
अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०२-२०१७) :(१) हे खरे आहे     
(२), (३) व (४) श्रीमती मीराबाई वरे ्या आददवासी मदहलेचा त्रबबट्याच्या हल्ल्यात मृ् य ू
झाला आहे हे खरे आहे  
     त्रबबट्याचा धुमाकूळ रोखण्याच्या दृष्ीने खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आल्या 
हो्या  
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• त्रबबट्याचा धुमाकुळ सुरु असलेल्या पररसरात वन कमवचाऱ्याींमार्व त ददवस राि गस्तत 
ेालण्यात येत होती  
• स्तथाननक गावकऱ्याींच्या बैठक ेेण्यात येऊन जादहर आवाहन व पररपिके वा्प करण्यात 
आली होती  
• त्रबबट्याला जेरबींद करण्याच्या अनुषींगाने उक्त पररसरात वपींजरे लावण्यात आले होत े 
• जनक्षोभ लक्षात ेेता मखु्य वन्यजीव रक्षक याींच्या पूववपरवानगीने धमुाकूळ ेालणाऱ्या 
त्रबबट्यास ठार मारण्यात आले आहे  

___________ 
  

फणसाड (ता.अशलबाग, जज.रायगड) उसरोली फाटयावर अभयारण्यात  
सागवानाची चोरटी वाहतिू िे्याबाबत 

(२६)  ६६७३५ (०९-०१-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्णसाड (ता अभलबाग, जज रायगड) उसरोली र्ा्याच्या अभयारण्यात सागवानाच्या 
्ेम्पोवरुन चोर्ी वाहतकू करणाऱ्याींवर वन अधधकाऱ्याींनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याच े
ददनाींक २ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा ्या सुमारास े्ना ेडली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, वन खा्याने चोर्ी वाहतूक करताींना वाहन ककीं वा माल पकडल्यास भारतीय 
वन अधधननयमानुसार गुन्हा दाखल करणे बींधनकारक असताींनाही सोडून ददल्याबाबत आके्षप 
प्रादेभशक वन ववभागान ेेेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले,  
(४) तदनुसार यास जबाबदार असणाऱ् या दोषी व्यक्तीवर शासन स्ततरावर कोणती कारवाई केली 
आहे वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०२-०३-२०१७) :(१) व (२) होय हे खरे आहे  
(३) व (४) सदर प्रकरणातील प्राथभमक चौकशीत वनक्षेिपाल (वन्यजीव) र्णसाड, वनपाल 
काभशद, वनरक्षक सवाव याींनी वनगुन््याचा तपास चकुीचा करुन ्ेम्पोववरुध्द जप्तीची 
कायववाही न करता मुक्त केल्याचे ननषपन्न झाले आहे  शासकीय जींगलातील वकृ्षतोडीस 
प्रथमदशवनी जबाबदार ददसून आलेल्या वनरक्षक, सवाव, वनरक्षक दाींडा व वनपाल काभशद 
्याींना ननलींत्रबत करण्यात आलेले आहे  वनक्षेिपाल (वन्यजीव) र्णसाड ्याींना भशस्ततभींगाची 
कारणदशवक सूचना देण्यात आली आहे  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

मौज ेपाचेगाव (ता.नेवासा, जज.अहमदनगर) या पररसरातील शेतात  
हरणाांच्या िळपानी शेताच ेनुिसान िे्याबाबत 

(२७)  ६६८९२ (०९-०१-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजे पाचेगाव (ता नेवासा, जज अहमदनगर) पररसरातील शेतात सोयाबीन, कपाशी बाजरी, 
भुईमूग इ वपकाींची उगवण झाली असून ्याींच्या कोवळया पानाींवर हरणाचे कळप ताव मारून 
सवव र्स्तत करताहेत अशा त्र.ारी स्तथाननक शतेकऱ्याींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच हरणाप्रमाणे परराज्यातून आलेल्या गीर गायीची अशाच प्रकारे वपकाींच े नुकसान 
करत आहेत, ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ्यानसुार काय कायववाही करण्यात 
आली अथवा करण्यात येणार आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही, तथावप सन २०१६-१७ ्या आधथवक 
वषावत नेवासा तालुक्यात र्क्त मौज ेलोहगाव येथ े शेत नुकसानीचे एक प्रकरण ेडले असनू 
सींबींधधत शेतकऱ्यास प्रचभलत शासन ननणवयानुसार नुकसान भरपाई अदा करण्यात आली आहे  
(२) हे खरे नाही  
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

मळगाांव (ता.साक्री, जज.धुळे) शशवारातील वनजशमनीवरील आहदवासीांची  
घरिुले वनखात्यामाफव त जेसीबीन ेउद्वस्तथ िे्याबाबत 

  

(२८)  ६७४३० (२७-०१-२०१७).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धुळे जजल््याच्या सा्र.ी तालुक्याचे मळगाींव भशवारातील वनजभमनीवरील १० आददवासी 
इसमाची राहती ेरकुले ददनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वनखा्यामार्व त जेसीबी लावुन 
उद्वस्तथ करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पावसाळी हींगामात म्हणज े ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, अखेर पावेतो रेभसडन््ी 
अनत्र.मण खाली करु नये अस ेशासनाच ेआदेश आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) सदरच े अनत्र.मण खाली करताींना वनखा्याने आर एर् ओ  व सब डड एर् ओ याींनी 
आददवासी अनत्र.मण धारकाींच े ेर खाली करताींना ेर सामानाची सींसारपयोगी वस्ततूची 
जे सी बी  च्या सहायान ेनासधुस केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीत दोषी अधधकाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१७) :(१) धुळे जजल्हयाींतील सा्र.ी तालुक्यातील, वपींपळनेर 
वनपररके्षिातील पानखेडा त्रब्ातील, राखीव वनातील कम्पाीं नीं  १९३ मधील वनजभमनीवर १० 
आददवासी इसमाींनी १.७५ हे  के्षिावर अनत्र.मण करुन झोपडया उभारल्या हो्या  
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्याच्याववरुध्द वनपाल वपींपळनेर याींनी दद  १०.६.२०१६ रोजी वन गुन्हा ्र.  ९/१०-६-२०१६ जारी 
केला व ददनाींक २९.९.२०१६ रोजी वन ववभागामार्व त वनजभमनीवरील अनत्र.मण ह्ववण्यात 
आले आहे  
(२) शासन पररपिक ददनाींक १५.७.२००५ मध्ये वन जभमनीवरील अनधधकृत बाींधकामे/ 
अनत्र.मणे/ झोपड्या ता्काळ ह्ववण्यात याव्यात अस े नमूद करण्यात आले आहे   सदर 
प्रकरणी अनत्र.मकाींना स्तवत: अनत्र.मण ह्ववण्यासाठी पुरेशी सींधी देण्यात आली  माि ्याींनी 
तसे न केल्यान ेसदर अनत्र.मण भारतीय वन अधधननयम, १९२७ चे कलम २६- १A(a) अन्वये 
ह्ववण्यात आले आहे   
(३) हे खरे नाही    
(४) व (५) हे खरे नाही    
    सदर प्रकरणी भारतीय वन अधधननयम, १९२७ नुसार कायववाही करण्यात आली असून 
कोणतेही अधधकारी दोषी असल्याचे ननदशवनास आले नाही  

___________ 
  

वे्हे (जज.पुणे) तालुक्यात रानडुिराांच्या िळपान ेवपिाच े 
नुिसान िे्यामुळे भरपाई शमळणेबाबतची मागणी 

(२९)  ६७४६२ (०९-०१-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती 
ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वेल्हे (जज पुणे) तालुका हा डोंगरदऱ्यातून व जींगलान े ववखुरलेला असल्यान े शेतकऱ्याींची 
रानडुकराींच्या कळपाने वपकाींच ेनकुसान केले असून सदर वपकाचे वन ववभागाने पींचनामे करुन 
नुकसान भरपाई भमळणेबाबतची मागणी ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा ्या सुमारास 
करण्यात आली आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेररतसर पींचनामे केले आहेत काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही  
    तथावप ददनाींक २७.११.२०१६ रोजी रानडुकर या वन्यप्राण्याींनी शेतवपकाींच ेनुकसान केल्याच े
३ अजव प्राप्त झाले असता प्रचभलत शासन ननणवयानुसार सींबींधधत शेतकऱ्यास नकुसान भरपाई 
अदा करण्यात आली आहे  
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

मौज ेगुांजवणे (ता.वे्हे, जज.पुणे) येथील वन ववभागाने बाांधले्या  
पालर तलावाचे िाम ननिृष्ट्ट ला्याबाबत 

(३०)  ६७४८१ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१)  मौजे गुींजवणे (ता वेल्हे, जज पुणे) येथील वन ववभागाने बाींधलेल्या पाझर तलावाचे ननकृष् 
दजावच्या बाींधकामामुळे साींडवा रु््ून भूस्तखलन होवून गावाला पाणी पुरवठा करणारा दसुरा 
पाझर तलाव गाळाने भरल्याने वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई मागील दोन वषावपासून जाणव ू
लागल्याच ेप्रकार ददनाींक ७ ऑगस्त्, २०१६ रोजी वा ्या सुमारास ननदशवनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०२-२०१७) :(१) व (२) अींशत: खरे आहे  
     सन २०१४-१५ या वषावमध्ये राज्य पयव् न योजनेंतगवत वनक्षेिामध्ये पयव् न ववषयक 
कामे राज्यस्ततरीय योजना अींतगवत ई-ननववदेद्वारे नसरापुर वनपररके्षिामध्ये मौजे गुींजवणे 
र्ॉरेस्त् कीं पा व्में् नींबर ४१५ मध्ये एक माती नालाबाींध बाींधणेचे काम करण्यात आलेले आहे  
सदर काम २३ माचव, २०१५ ते दद  ३१ माचव, २०१५ या कालावधीत पुणे केलेले आहे  
     ददनाींक २२/०६/२०१५ रोजी एकूण १० तासामध्ये १४८.०८ मी मी  पाऊस (मौज े साखर, 
येथील मापन कें द्रामधील नोंदीनसुार) झाला  या अनतवषृ्ीमळेु पाणलो् के्षिाती पाणी तीव्र 
उतार असल्यान ेओयायातून तीव्रतनेे माती नाला बाींधामध्ये आले  पररणामी माती नाला बाींध 
पुणव भरुन साींडव्याद्वारे पाणी बाहेर पडले  ्यामुळे साींडव्यातील माती ५ मी्र खोलीन ेवाहून 
जावून दरी तयार झालेली होती  एवयाया मोठ्या प्रमाणावर अनतवषृ्ी होऊनही बींधाऱ्यास 
कोण्याही प्रकारच े नकुसान झालेले नाही  तसेच मातीबींधाऱ्याींच्या उ्तर बाजुन े अगर इतर 
बाजून े माती खणन झालेले नाही  सदरची े्ना ेडल्यानींतर साींडव्यास पडलेली दरी 
बुजववण्याचे कामीगावातील जाणकार प्रनतषठीत नागरीक, पिकार इ  आणण वन अधधकारी याींनी 
एक बैठक ेेवून साींडव्यातील माती पुढील पावसाळ्याच्या कालावधीत वाहून जावू नये म्हणून 
स्तथाननक ग्रामस्तथाींच्या मदतीने व सल्ल्यान े ताींत्रिकदृषट्या ववचार करुन साींडव्याच े काम पुणव 
करुन ्याचा पींचानामा केलेला आहे  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

राज्यात सन २०१५-१६ या वर्ावत अवैध वकृ्षतोडीची १५ हजार ४५७ प्रिरणे 
  

(३१)  ६७५५७ (०९-०१-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वन ववभागाच्या आकडवेाडीनुसार राज्यात सन २०१५-१६ या वषावत अवैध 
वकृ्षतोडीची १५ हजार ४५७ प्रकरणे ननदशवनास आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्यानसुार १ लाख ३ हजार ४१४ झाड ेतोडण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, इतक्या मोठ्या प्रमाणात होणारी वकृ्षतोड रोखण्यासाठी वन ववभागाने कोणती 
कायववाही सुरु केली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०४-०२-२०१७) :(१) व (२) राज्यात वन ववभागाच्या आकडवेारीनुसार 
सन २०१५-१६ या वषावत अवैध वकृ्षतोडीची २०,४२५ वनगुन्हे प्रकरणे ननदशवनास आली असून 
्यामध्ये ९८,४६३ झाड ेतोडण्यात आली आहेत  
(३) अवैध वकृ्षतोड होऊ नये म्हणून खालीलप्रमाणे उपाययोजना राबववण्यात येतात :- 
     १) के्षत्रिय कमवचारी याींचेकडून वनके्षिाची ननयभमत गस्तत करणे, धाडी ्ाकण,े नाकाबींदी 
करणे इ  ननयभमत कतवव् य बजावत असतात  
     २) अधधकारी / कमवचाऱ्याींतरे् वनक्षेिास ननयभमत भे्ी देण े 
     ३) लोकाींकडून वनववभागातील अवैध े्नाींची मादहती प्राप्त होण्यासाठी  वन 
ववभागाकरीता १९२६ हा ्ोल फ्री ्र.माींक उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे  
     ४) राज्यामध्ये मोक्याच्या दठकाणी तपासणी नाके उभारण्यात आलेले आहेत  ्यात 
वाहतुकीतील वनोपजाची तपासणी केली जाते  
     ५) शासन ननणवय ददनाींक ५.२.२०१३ अन्वये पोलीस ववभागाच्या धतीवर खबऱ्याींच ेजाळे 
ववकसीत करण्यासाठी वनववभागात गुप्त सेवा ननधी स्तथापन करण्यात आला आहे  
     ६) राज्यात कर्रत ेपथक गठीत करण्यात आले असून सद्य:जस्तथतीत ८० कर्रत ेपथक 
कायवरत आहे  यामळेु अवधै वकृ्षतोड व इतर वनगुन्हेस प्रभावीपणे आळा ेालण्यात येत आहे  
     ७) वनामध्ये अवैध क्ाई व अवैध वाहतुक यावर ननयींिण ठेवण्यासाठी १३८ वनसींरक्षक 
कुट्या कायावन्वीत आहे  
     ८) राज्यात १२५९५ सींयुक्त वनव्यवस्तथापन सभम्या स्तथापन करण्यात आलेल्या असून 
्याींच्याद्वारे अवैध वकृ्षतोड वनाच ेसींरक्षण करणे इ  काम ेकेली जातात  
     ९) अवैध वकृ्षतोड, अवैध वाहतकु, सराईत गुन्हेगार याींच्यावर ननयींिण ठेवण्याच्या 
दृष्ीने प्र्येक त्रब्ाचे ननररक्षण मापदींडानुसार करण्यात येत े 
     १०) सन २०१५-१६ मध्ये वनसींरक्षणाकरीता ३८४ जीप करण्यास शासनाने मींजूरी ददली 
असून सदर जीप खरेदी करण्यात आलेल्या आहे  सदर वाहनाींचा उपयोग प्रभावी / जलद 
गस्ततीकरीता व वनगुन्हेंगार ननयींिण करणेकरीता होतो  
     ११) शासन ननणवय ददनाींक १२.८.२०१६ अन्वये महाराषट्र राज्यात अवैध वकृ्षतोडीवर 
पररणामकारकरर्या ननयींिण ठेवण्याकरीता दोन प्रकारच्या पध्दती राबववण्याचे ननधावरीत केले 
गेले आहे  
     १२) अवैध वकृ्षतोडीसाठी जास्तत सींवेदनशील असलेल्या नागपूर, ठाण,े धुळे चींद्रपूर व 
अमरावती, मुींबई (वन्यजीव) व नागपूर (वन्यजीव) येथ े वनसींरक्षणाकरीता त्रबनतारी सींदेश 
यींिणा कायावजन्वत आहे  
     १३) वन अधधकारी याींना स्तवरींक्षणासाठी शस्ति म्हणून ९ एमएम वपस्ततोल व रायर्ल 
एसएलआर उपलब्ध करुन देणेत आले आहे  
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     १४) शासन ननणवय ददनाींक १३.११.२०१४ अन्वये वन ववभागासाठी कीं िा्ी पध्दतीन े ११ 
ववधी सल्लागाराची ननयुक्ती करण्यास शासन मान्यता प्राप्त असून ११ वनवृ् त ववधी 
सल्लागाराची ननयुक्ती करण्यात आली आहे  
     १५) शासन ननणवय ददनाींक १३.८.२०१४ अन्वये वनसींरक्षणाचे मापदींडामध्ये व्यापक 
सुधारणा होऊन सववकषव ददशाननदेश जारी करण्यात आलेले आहेत  ्यामध्ये सववच ननयतके्षि े
अनतसींवेदनशील ठरववण्यात आले आहेत ्यानुसार तपासणी करणेत येत आहे  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

मौज ेिरवांड (ता.धचखली, जज.बुलडाणा) येथे पपईच्या रोपाांचे वन्यप्राणीनी  
िेले्या नुिसानीची भरपाई देण्याबाबत 

  

(३२)  ६७८४० (२७-०१-२०१७).   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े करवींड (ता धचखली, जज बुलडाणा) येथील अ रशीद आ कदीर याींचे शेत स न ७६ 
मधील ०.८१ आर जभमनीवर १००० पपईची रोपाींची लागवड केली, ्यापैकी ददनाींक ६ म,े २०१६ 
रोजी वन्यप्राणीनी (ननलगाय) ५०० ते ६०० झाडाींची नासधूस केल्याने शतेकऱ्याींच्या वपकाींच े
अतोनात नुकसान झाले, याप्रकरणी या शेतकऱ्याींने उप वनसींरक्षक बुलढाणा याींना नुकसान 
भरपाई देण्याबाबत लेखी अजव ददला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी उप वनसरींक्षक याींनी खो्ा पींचनामा करुन पींचनाम्यावर 
नुकसानग्रस्तत शेतकऱ्याींची खो्ी सही केली व ददनाींक ९ जुल,ै २०१५ च्या शासन ननणवयानुसार 
सदर शेतकऱ्याला रु  ३ लक्ष नुकसान भरपाई देण्याऐवजी र्क्त १९,००० रुपये देण्यात आले 
असल्याच ेननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पींचनाम्यावर शेतकऱ्याींची खो्ी सही करुन शेतकऱ्याींची र्सवणूक केल्याप्रकरणी 
सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कोण्या स्तवरुपाची कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) अद्याप याप्रकरणी कायववाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (१३-०२-२०१७) :(१), (२) व (३) श्री  अब्दलु रशीद कदीर, रा करवींद, 
ता धचखली, जज बुलढाणा याींच े शेतातील ५५० पपई या र्ळझाडाच े रोही (ननलगाय) या 
वन्यप्राण्याींनी नुकसान केले आहे   प्रस्ततुत प्रकरणी प्रचभलत शासन ननणवयाच्या तरतूदीनुसार 
सींबींधधतास रु  २,७६,०००/- इतकी नुकसान भरपाई अदा करण्यात आली आहे  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही  

___________ 
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गगनबावडा (जज.िो्हापूर) तालकु्यातील पररसरात गवा रेडयाांचा उपद्रवाबाबत 
  

(३३)  ६७९७० (२७-०१-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कोल्हापूर जजल्हयातील पन्हाळा तालुक्यातील धामणी खोऱ्यातील चौके, मानबे्, गारीवड,े 
बावेली, जगी, ता  गगनबावडा व पररसरातील गाींवामध्ये प्रनतवषी माहे नोव्हेंबर व डडसेंबरमध्ये 
मदहन्यामध्ये मोठया प्रमाणात गवा रेडयाींचा उपद्रव वाढला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, पररसरातील शेतीमध्ये वावरणाऱ्या गव्याींच्या कळपाने नव्यान ेलागण केलेले 
ऊसाचे व इतर पीकाींच ेप्रचींड प्रमाणात नकुसान केल्याचे वन ववभागाचे ननदशवनास आणण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गवा रेडयाींचा शेतीतील उपद्रव कमी करण्याकररता वन ववभागाने जींगलामध्ये 
वनतळी बाींधण,े गव्याींचा चारा असणाऱ्या ववभशषठ बाबूींची लागवड करणे ककीं वा डोंगर 
पायर्थयाशी चर खोदणे असे उपाय वन ववभागाने केले आहेत काय, 
(४) अद्यावप कोणतीच उपाययोजना केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०२-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही  
(३) गवा तसेच एकीं दरीत मानव – वन्यप्राणी सींेषव ्ाळण्याच्या दृष्ीन े वनक्षेिाच्या हद्दीवर 
आवश्यकतेनुसार वन्यप्राणी प्रनतबींधक चर खोदण्यात आले आहेत  वन्यप्राण्याींना वनक्षेिातच 
वपण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे ्या दृष्ीने वनतळी, माती बींधारे व भसमें् बींधारे बाींधणे कामे, 
सलग समतल चर ेेण,े जलस्रोत बळक् करणे अशा उपाययोजना वन ववभागाकडून करण्यात 
आल्या आहेत   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

धमधमी (ता.मालेगाव, जज.वाशशम) येथे शेतिऱयाांच्या शेतातील  
परवानगी न घेता लाडाांची वकृ्षतोड िे्याबाबत 

  

(३४)  ६८३०१ (०९-०१-२०१७).   श्री.अशमत लनि (ररसोड), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव 
रे्वे), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमवला 
गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धमधमी (ता मालेगाव, जज वाभशम) येथे शेतकऱ्याच्या शेतीतील १०० सागवान झाडाींची 
वकृ्षतोड करून ्या शेतकऱ्याची कोणतीही परवानगी न ेेता ती तोडून गावाच्या शजेारी नेवून 
जमा केली असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींबधीत मुख्य वनरक्षक यवतमाळ व तहभसलदार मालेगाव व पोलीस ठाण,े 
जऊळका याींच्याकड ेआददवासी शतेमालकाकडून त्र.ार करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, या त्र.ारीच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी करून सींबधधत वनववभागाच्या 
अधधकाऱ्यावर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०२-०३-२०१७) :(१) धमधमी (ता मालेगाव, जज वाभशम) येथील शेतकरी 
श्री महादेव डाखोरे याींनी ्याींच्या शेतातील १०० वकृ्षाींची तोड वकृ्ष अधधकारी तथा पररके्षि 
अधधकारी याींचे परवानागीभशवाय मजुराींकडून करुन ेेतल्याचा ननषकषव जून, २०१५ च्या चौकशी 
अहवालान्वये ननदशवनास आला आहे  
(२) हे खरे आहे  
(३) चौकशी अहवालानुसार श्री महादेव डाखोरे याींच ेग् ्र.  २१, २३, २४ मौजा धमधमी येथील 
१०५ झाडाींची तोड वकृ्ष अधधकारी तथा वन पररके्षि अधधकारी, वाभशम याींच ेपरवानगी भशवाय 
श्री महादेव डाखोरे याींनीच मजुराींकरवी करुन ेेतल्याचा ननषकषव काढला असुन सदर सागवान 
वकृ्षाींची तोड श्री  महादेव डाखोरे याींच े परवानगी भशवाय केली यात तर्थयाींश ददसुन येत 
नसल्याचे ननषकषव आहेत  तथावप वकृ्ष अधधकारी तथा वनपररके्षि अधधकारी, वाभशम व सहायक 
वनसींरक्षक (तेंद)ु वाभशम याींनी खाजगी ग् ्र.  २५ मौजा वडदरी मधील  प्रकरण हाताळताना 
तसेच मौजा धमधमी येथ े अवैध वकृ्षतोडीच्या सींबींधान े प्रकरण हाताळताना केलेल्या 
अननयभमततेमुळे सींबींधधत वनपररके्षि अधधकारी याींचेववरुध्द ववभागीय चौकशी सुरु करणेत 
आली असून सींबींधधत सहाय्यक वनसींरक्षक, वनपाल व वनरक्षक याींचेववरुध्द ववभागीय चौकशी 
सुरु करण्याची कायववाही प्रक्र.येत आहे  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

मौज ेहसणेगाव-दाजीपूर अभयारण्य (ता.राधानगरी, जज.िो्हापूर) या गावच्या हद्दीत 
बेिायदेशीरररत्या जमीन खरेदी िरुन बाांधिाम िे्याबाबत 

(३५)  ६९१२३ (०९-०१-२०१७).   श्री.सरदार ताराशसांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनावणे 
(जुन्नर) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े हसणेगाव-दाजीपूर अभयारण्य (ता राधानगरी, जज कोल्हापूर) या गावच्या हद्दीत 
बेकायदेशीररर्या जमीन खरेदी करुन हॉ्ेल व लॉज बाींधुन गेल्या ५ त े १० वषावपासून ्या 
जागेच्या व्यवसायीक वापर करणाऱ्या ८ व्यक्तीववरोधात ववभागीय वन अधधकारी एस एस झरेु 
याींनी गुन्हा दाखल केल्याची बाब ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कोण्याही प्रकारचे बाींधकाम व उ्खन्न कोर झोनमध्ये शासकीय 
ननयमानुसार बींदी असतानाही बकेायदेशीर बाींधकाम करणाऱ्या सींबींधधत व्यक्तीींववरुध्द शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(३) असल्यास, वन ववभागाच्या सींबींधधत जबाबदार अधधकाऱ्याववरोधात कारवाई न करण्याची 
सववसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच बेकायदेशीर करण्यात आलेले बाींधकाम ननषकवषत करण्यात आले आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३१-०१-२०१७) :(१) व (२) राधानगरी (वन्यजीव) अभयारण्यातील मौ  
हसणैपैकी ताींबेवाडी येथील मा ग नीं  १५९ मधील जभमनीवर ररसॉ व् सदृषय इमारतीचे बाींधकाम 
केल्या प्रकरणी ८ व्यक्तीववरुध्द ददनाींक ०६ १० २०१६ रोजी प्रथम प्रनतवृ् त वनगुन्हा नोंद 
करण्यात आला असनू ्या अनुषींगाने पुढील आवश्यक कायववाही सरुु आहे  
(३) प्रश्न उदभवत नाही  
(४) प्रस्ततुत प्रकरणी अद्याप तपास सुरु आहे  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

िवदरी व िोळेगाव (जज.वाशीम) येथे हरपॅनोसोमा या परजजवी ववर्ाणूने गोधचडवगीय 
माशीमध्ये शशरिाव िे्यान ेवन्यप्राण्याचा मतृ्यू ला्याबाबत 

  

(३६)  ६९३७८ (२७-०१-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आकफ्रकन हरणाींच्या रक्तात आढळणाऱ्या दट्रपॅनोसोमा या परजजवी ववषाणून े भारतात 
आढळणाऱ्या ्सेल्से (ग्लॉभसना पल्पॅभलस) या गोचीडवगीय माशीमध्ये भशरकाव केला असून 
कुठल्याही प्राण्याच्या शरीरातनू रक्त शोधून ेेत असताना सीं्र.भमक होणारा हा ेातक ववषाणू 
आता राज्यातील अभयारण्यातील श्वापदाकरीता ेातक भसध्द ठरत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१६ दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववषाणूमुळे वाभशम जजल््यातील कवरदरी भशवारात एका त्रबब्याचा मृ् य ू
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अभयारण्या लगतच्या गावाींमध्ये व 
जींगलातील जनावराींचा अकाली मृ् यू होऊ नये याकररता लसीकरणाचा मोहीम हाती ेेण्याबाबत 
कोणतीच कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०२-०३-२०१७) :(१) व (२) ददनाींक २५.०७.२०१६ रोजी वाभशम 
जजल््यातील कवरदरी येथे त्रबब् अस्तवस्तथ अवस्तथेत आढळून आला ्याला उपराचारासाठी 
पशुवैद्यकीय महाववद्यालय, अकोला येथ े ेेऊन जाण्यात आले  उपचारा दरम्यान सदर 
त्रबबट्याचा मृ् यू झाला   
     पश ु वैद्यकीय अधधकारी अकोला याींनी त्रबबट्याच े रक्तात दट्रपॅनोसोमा असल्याच े
नाकारता येत नाही असे शवववच्छेदन अहवालात नमूद केले आहे  सदर त्रबबट्याच्या अवयवाचे 
नमुने न्याय वैद्यकीय प्रयोगशाळा, औरींगाबाद येथ ेतपासणीकरता पाठवण्यात आले आहेत  
(३) व (४) वाभशम जजल््यात ७ पाळीव जनावराींचे रक्त नमनुे परजजवीसाठी सकारा्मक 
आलेले होत,े सदर जनावरे औषधोपचाराींती पूणवपणे बरी झाली आहेत  
     दट्रपॅनोसोमायभसस ्या रोगावर कोण्याही प्रकारची लस उपलब्ध नसून या रोगाबाबत 
कोण्याही प्रकारे रोगप्रनतबींधक लसीकरण मोदहम ेेण्यात आलेली नाही  

___________ 
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राज्यात माहे जुल,ै २०१६ पयतं ८ वाघाांचा मतृ्य ूला्याबाबत 
  

(३७)  ६९४१९ (०९-०१-२०१७).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात माहे जुल,ै २०१६ पयतं ८ वाेाींचा मृ् य ूझाल्याची मादहती सन २०१६ मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वाेाींची भशकारी रोखण्यासाठी कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांटीवार (२४-०१-२०१७) :(१) व (२) माहे जानेवारी, २०१६ ते जलु,ै २०१६ या 
कालावधीमध्ये राज्यात नसैधगवकरर्या ९ वाेाींचा तर अपेाताने १ वाेाचा मृ् यू झालेला आहे  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

िणिवली (जज.शसांधुदगुव) तालुक्यातील वनक्षेत्रपाल याांच्यावर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(३८)  ६९५२५ (१६-०१-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कणकवली तालुक्यातील वनके्षिपाल कायावलयात माहे ऑगस्त् २०१६ मध्ये एसीबी कडून 
कायववाही करण्यात आली यात वन ववभागाचे २ कमवचारी लाच स्तवीकारताना पकडण्यात 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कायववाहीत वनक्षेिपाल आर एस  पा्ील याींनी लाच मागीतलेली असल्याचे 
ही ननदशवनास आले व तसा कबलुी जबाब सदर कमवचारी व त्र.ारदार याींनी माहीती ददली, हे 
ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी लोकप्रनतननधीनी दोषीींवर कारवाई करण्याचे प्रस्तताव शासनाकड े
प्रलींत्रबत असल्याचे मा मुख्यमींिी, मा वने मींिी व वन सधचव याींच्या ननदशवनास आणून ददले, हे 
ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, ्या अनुषींगाने दोषीींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०४-०२-२०१७) :(१) होय, दद  २५ ८ २०१६ रोजी कणकवली वनक्षेिपाल 
कायावलयात वन ववभागाचे दोन कमवचाऱ्याींना लाच स्तवीकारताना पकडण्यात आले हे खरे आहे  
(२) नाही  
(३) व (४) होय, या अनुषींगाने लाच स्तवीकारताना पकडण्यात आलेल्या कमवचाऱ्याींना ता्काळ 
ननलींत्रबत करण्यात आले असून ्याींच्याववरुध्द कणकवली पोलीस स्त्ेशन येथ े गुन्हा नोंद 
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्र. १८५/१६, भ्रष्ाचार प्रनतबींधक कायदा सन १९८८ च े कलम ७, १३ (१) (ड) सह १३ (२) 
प्रमाणे दद  २६.८.२०१६ रोजी ०३.१७ वा  गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

राज्यात गत अडीज वर्ावत १७६ बबबटयाांच्या ववववध िारणामळेु मतृ्यू ला्याबाबत 
  

(३९)  ६९५६८ (०९-०१-२०१७).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गत अडीज वषावत १७६ त्रबब्याींच्या ववववध कारणामुळे मृ् यू झाल्याची बाब 
ददनाींक १७ सप् े्ंबर २०१६ रोजी ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ्यातील नैसधगकं रर्या ६८ तर १८ त्रबब्याींची भशकार झाल्याींची बाब 
ननदशवनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास त्रबब्याींना मानवी वस्ततीत येण्यापासून रोखण्यासाठी लोक कक्कनाशकाींचा 
वापर करतात ्यामुळे मोठया प्रमाणात त्रबब्याींचा बळी जातो, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, शासन यावर कोणती कायववाही करणार आहे ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२४-०१-२०१७) :(१) व (२) जानेवारी, २०१४ ते माहे जून, २०१६ या 
अडीच वषावच्या कालावधीमध्ये राज्यात नैसधगवकरर्या-८६, अपेातान-े७३ तर भशकारीमुळे-१७ 
अशा प्रकारे १७६ त्रबबट्याींचा मृ् य ूझालेला आहे  
(३) हे खरे नाही  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयामधील अनुसूधचत जमाती िररता राखीव असले्य 
ववद्यार्थयांची प्रमाणपत्र ेबोगस अस्याबाबत 

  

(४०)  ७००४२ (१६-०१-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयाींमधील अनुसूधचत जमाती कररता राखीव असलेल्या 
वैद्यकीय व दींत पदवीच्या जागाींवर प्रवेश भमळववणाऱ्या ववद्यार्थयांच्या जात प्रमाणपि 
पडताळणी केली असता १८ ववद्यार्थयांची अनुसूधचत जमाती कररताची प्रमाणपि े बोगस 
असल्याच ेददनाींक १८ ऑगस्त्, २०१६ रोजी वा ्यासुमारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयाप्रमाण ेजेबीआयएमएस, वेभलींगकर, भसडनहॅम 
या नामाींककत खासगी महाववद्यालयातील बोगस जात प्रमाणपिाच्या आधारे ववद्यार्थयांनी 
यावषीही प्रवेश ेेतल्याची बाब ननदशवनास आल्यान े राज्याच्या तींिभशक्षण सींचालयान े ्याींचे 
प्रवेश रद्द केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 



वव स  २७९ (33) 

(३) असल्यास, बोगस जात प्रमाणपिाद्वारे प्रवेश भमळववणाऱ्या गुन्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत काय वा कारवाईची सद्य:जस्तथती काय आहे ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (०४-०२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे  एकूण १९ ववद्यार्थयांची अनुसूधचत 
जमातीकररताची प्रमाणपि ेबोगस असल्याच ेननदशवनास आले आहे  
(२) होय, हे खरे आहे  
(३) वैद्यकीय अ्यास्र.माच्या (एम बी बी एस व बी डी एस) प्रवेशादरम्यान दोषी 
ववद्यार्थयांववरुध्द ्या ्या महाववद्यालयाींच्या अधधषठाताींमार्व त गुन्हे नोंदववण्यात आलेले 
आहेत व ्याबाबतची पुढील चौकशी पोलीस ववभागामार्व त सुरु आहे  
     तसेच, एमबीए/एमएमएस पदव्यु्तर पदवी अ्यास्र.मात बनाव् आणण जात वैधता 
प्रमाणपिाच्या आधारे प्रवेश ेेतले ्याींच्यावर नजीकच्या पोलीस स्त्ेशनमध्ये सींबींधधत 
सींस्तथाींकडून गुन्हे दाखल करण्याची कायववाही करण्यात आली आहे  

___________ 
  
राज्यात शेळी मेंढया पालनाचा व्यवसाय िरणाऱया शेतिऱयाांना वन के्षत्रातील राखीव असले्या 

वन जशमनीवर शेळी मेंढयाांना चराईसाठी परवानगी शमळण्याबाबत 
  

(४१)  ७०२५९ (०९-०१-२०१७).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शळेी मेंढया पालनाचा व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्याींना वन के्षिातील राखीव 
असलेल्या वन जभमनीवर शळेी मेंढयाींना चराईसाठी परवानगी भमळण्याबाबत मा  मींिी वने 
याींच्याकड ेआमगाव लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २३ ऑगस्त्, २०१६ रोजी वा ्या सुमारास लेखी 
ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या सींदभावत कोणती कायववाही करण्यात आली आहे वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदरची कायववाही ककती कालावधीत करण्यात 
येईल ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०२-२०१७) :(१) व (२) परप्राींतीय मेंयायाींवर व जींगलात केलेली चराई 
बींदी उठववण्याच्या अनुषींगाने श्री  सींजय पुराम, ववधान सभा सदस्तय (आमगाींव) याींनी मा  मींिी 
वने याींच्याकड ेददनाींक २३ ०८ २०१६ रोजी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय  
     वनके्षिातील गुरे चराई धोरणानुसार शेळी चराईस बींदी आहे  मेंढी चराईसाठी राज्यातील 
२१ वन ववभागात काही प्रमाणात वनक्षेि उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे  राज्यातील वन 
के्षिाची मयावदीत उपलब्धता ववचारात ेेता परप्राींतीय मेंयायाना चराईसाठी वन के्षि उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी अनुकूल पररजस्तथती नाही  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही  

___________ 
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सोलापूर येथील माळढोि पक्षी अभयारण्याच्या इिो सेजन्सहटव्ह  
लोनमुळे सोलापूरच्या वविासिाला बाधा येत अस्याबाबत 

  

(४२)  ७०४२५ (२७-०१-२०१७).   श्री.बबनराव शशांदे (माढा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर येथील माळढोक पक्षी अभयारण्याच्या के्षिालगत लागू करण्यात येत असलेला 
इको सेजन्सद्व्ह झोनमुळे सोलापूरच्या ववकासकाला बाधा येत असल्याने सदर झोन रद्द 
करण्याची मागणी मा मखु्यमींिी याींचेकड ेस्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे सप् े्ंबर, २०१६ च्या 
दसुऱ्या सप्ताहात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्याींत येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१७) :(१) सोलापूर येथील अभयारण्याच्या इको सेजन्सद्व्ह 
झोनमुळे सोलापूरच्या औद्योधगक ववकासाला  अडसर ननमावण झाल्याने औद्योधगक के्षिापुरती 
इको सेजन्सद्व्ह झोनची अ् भशधथल करण्याची मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ च्या दसु-या सप्ताहात मा  मुख्यमींिी याींचेकड ेकेली आहे  
(२) मा  सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सींरक्षक्षत के्षिाच्या इको सेजन्सद्व्ह झोनची अींनतम 
अधधसूचना जारी होईपयतं १० कक मी  पयतंचे के्षि मानीव पयाववरण सींवेदनशील के्षि मानले 
जात,े तथावप वन्यजीव अधधवासाचा ववचार करुन सींरक्षक्षत के्षि सापेक्ष पयाववरण सींवेदनशील 
के्षि प्रस्तताववत करण्याचे शासन धोरण आहे, ्यानुसार माळढोक पक्षी अभयारण्याच्या 
पयाववरण सींवेदनशील के्षिाचा प्रस्तताव तयार करण्याचे काम चालू आहे  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

चांदगड व आजरा तालुक्यातील (जज.िो्हापूर) हत्तीांचा बांदोबस्तत िरण्याची मागणी 
  

(४३)  ७११६३ (०९-०१-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींदगड व आजरा तालुक्यातील ह्तीींचा बींदोबस्तत करण्याची मागणी मा वने मींिी, 
वनक्षेिपाल याींचेकड ेमाहे ऑगस्त् २०१६ च्या शेव्च्या सप्ताहात स्तथाननक नागरीकाींनी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे  
(२) मानव-ह्ती सींेषव कमी करण्याच्या दृष्ीन ेके्षिीय वन अधधकारी व कमवचारी याींची गस्तत 
पथके तसेच हाकारा ग् ननमावण करण्यात आलेले आहेत  वन्यह्तीींच्या हालचालीवर ननयींिण 
ठेवण्यात येऊन ्याींना मानवी वस्ततीपासून दरू ठेवण्यात येत आहे  
     वन्यह्ती बाींधधत के्षिात वन्यह्ती प्रनतबींधक चर खोदण्यात आले आहे  के्षत्रिय 
अधधकारी / कमवचाऱ्याींना आवश्यकतेनुसार वाहनाींची सोय, हातवाही सींच इ्यादी सुववधा 
पुरववण्यात आलेल्या आहेत  
     वन्यप्राण्याींना वनक्षेिातच वपण्याचे पाणी उपलब्ध व्हाव े ्या दृष्ीन े वनतळी, माती 
बींधारे व भसमें् बींधारे बाींधण े काम,े सलग समतल चर ेेण,े जलस्रोत बळक् करणे अशा 
उपाययोजना वन ववभागाकडून करण्यात आल्या आहेत   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

जातेगाांव (ता.नाांदगाांव, जज.नाशशि) येथील अनतप्राचीन वपनािेश्वर मांहदर पररसराचा  
वनपयवटन योजनेत समावशे िरून मांजुरी शमळणेबाबत 

  

(४४)  ७१२३२ (२७-०१-२०१७).   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाभशक जजल््यातील नाींदगाींव तालुक्यातील जातेगाींव येथील अनतप्राचीन वपनाकेश्वर मींददर 
पररसराचा वनपयव् न योजनेत समावेश करण्याबाबतच े सवेक्षन उपवन सींरक्षक पूवव भाग 
नाभशक या कायावलयाने केलेले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास उपरोक्त वनपयव् नास मींजुरी देण्याबाबतचा प्रस्तताव शासनाकड े सींबधधत 
कायावलयान ेसादर केलेला आहे काय 
(३) असल्यास उपरोक्त वनपयव् नाच्या प्रस्ततावास मींजुरी देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०२-२०१७) :(१) हे खरे आहे  
(२) जातेगाींव (ता नाींदगाव, जज नाभशक) येथील अनतप्राचीन वपनाकेश्वर मींददर पररसराचा वन 
पयव् न स्तथळ म्हणून ववकास करण्याच्या अनुषींगान े मुख्य वनसींरक्षक (प्रादेभशक) याींनी रु  
४२३ ०० लक्षचा पींचवावषवक आराखडा तयार केला आहे  सदरहू आराखड्यामध्ये प्रस्तताववत 
केलेल्या कामाींना ताींत्रिक व प्रशासकीय मींजूरी ेेण्याची कायववाही के्षिीयस्ततरावर चाल ूआहे  
     सदरहू प्रस्तताव के्षिीय कायावलयाकडून अद्याप पयतं शासनास प्राप्त झालेला नाही  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
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मौज ेपरधाडी (ता.नाांदगाव, जज.नाशशि) येथील वन ववभागाच्या वन के्षत्रातील  
पालर तलावाची दरुुस्तती िरण्याबाबत 

  

(४५)  ७१२३४ (०९-०१-२०१७).   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे परधाडी (ता नाींदगाींव, जज नाभशक) गावाचा सन २०१५-१६ जलयुक्त भशवार 
अभभयानाअींतगवत समावेश असल्यामुळे वन ववभागाच्या वन के्षिातील पाझर तलावाची दरुुस्तती 
करण्याबाबतची मागणी येथील ददनाींक २६ जानेवारी २०१६ च्या ग्रामसभेने उपवन सींरक्षक पूवव 
भाग नाभशक या कायावलयाकड ेकेलेली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, उपवन सींरक्षक पूवव भाग नाभशक या कायावलयाने उपरोक्त गावातील पाझर 
तलावाची दरुुस्तती करणेबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कायववाही केलेली नसल्यास ववलींबनाची करणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे  
(२) उप वनसींरक्षक, पुवव भाग नाभशक याींनी दद  १०.०६.२०१६ रोजी मौजे परधाडी (ता नाींदगाव, 
जज नाभशक) येथील पाझर तलावातील गाळ काढणे व दरुुस्तती कामाींसाठी परवानगी ददली आहे  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  
अवैध वकृ्षतोड आणण उपाययोजनामध्ये गुप्त सेवा ननधीप्रमाणे पयाववरण रक्षण, सांवधवन आणण 

वकृ्ष जोपासना िरणा-या शेति-याांना “पयाववरण ननधी ” ची तरतुद िरण्याबाबत 
  

(४६)  ७१२७७ (०९-०१-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.शशरीर्दादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अवैध वकृ्षतोड आणण उपाययोजनामध्ये  गुप्त सेवा ननधीप्रमाणे पयाववरण रक्षण, सींवधवन 
आणण वकृ्ष जोपासना करणाऱ् या शेतकऱ् याींना “पयाववरण ननधी” ची तरतुद करण्याबाबत 
लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २६ ऑगस्त्, २०१६ रोजी मा मींिी, वव्त आणण वने याींना लेखी पि 
देवून मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, शासनान े गुप्त सेवा ननधीप्रमाणे शेतकऱ् याींना पयाववरण ननधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत आतापयतं कोणती कायववाही केली आहे 
(३) नसल्यास, याबाबत होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०२-०३-२०१७) :(१) हे खरे आहे  
(२) लोकप्रनतननधीींनी उपजस्तथत केलेला सदरहू मुद्दा धोरणा्मक स्तवरुपाचा असल्यान ेयाबाबत 
शासन स्ततरावर ववचार ववननयम होत आहे  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
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मुांबई शहरातील सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान पररसरातील १९९५ पूवीच्या  

घराांना एि सांधी उपलब्ध िरुन देण्यासांदभावत 
 

(४७)  ७२०२९ (०९-०१-२०१७).   श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरातील सींजय गाींधी राषट्रीय उद्यान पररसरातील १९९५ पूवीच्या ेराींना पयावयी 
ेरे देऊन ज्याींचे ७ हजार रुपये भरणा करावयाचे रादहले ्याींना एक सींधी उपलब्ध करुन 
देण्यासींदभावत ददनाींक १३ जानवेारी, २०१५ रोजी वा ्यासुमारास मा मींिी (वने) याींना 
मा पयाववरण मींिी याींनी स्तथाननक लोकप्रनतननधीींच्या ववनींतीवरुन भशर्ारस केली होती, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, यासींदभावत मा वनमींिी याींनी अद्यापपयतं कोणताच ननणवय ेेतला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अद्यापपयवत ननणवय ेेतला असल्यास, ्याींचे स्तवरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, ्यानुसार पुढे कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०२-०३-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे  
(२) मुींबई शहरातील सींजय गाींधी राषट्रीय उद्यान पररसरातील १९९५ पूवीच्या ेराींना पयावयी 
ेरे देण्याच्या अनुषींगाने रु ७००० भरण्याकरीता एक सींधी उपलब्ध करुन देण्यासींदभावत मा उच्च 
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनदहत याधचका व नो्ीस ऑर् मोशन मा उच्च 
न्यायालयाने रे््ाळल्या आहेत  सदर आदेशाववरुध्द मा सवोच्च न्यायालयात दाखल झालेली 
ववशेष ववनींती याधचकाही रे््ाळण्यात आली आहे  
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

मुांबई उपनगरातील सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान पररसरात  
मोठ्या प्रमाणावर खड्ड ेपड्याबाबत 

  

(४८)  ७२२१९ (०९-०१-२०१७).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय वन ेमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील ननसगवरम्य अशा सींजय गाींधी राषट्रीय उद्यान पररसरात मोठ्या 
प्रमाणावर खड्ड े पडले असून मुख्य व अींतगवत रस्त्याींवर खड्ड े पडल्याने देश-ववदेशातून 
येणाऱ्या पयव् काींची गैरसोय होत असल्याच ेमाहे ऑगस्त्, २०१६ मध्ये ननदशवनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उद्यानात असलेल्या आददवासी पाड्याींनाही याच रस्त्याींचा वापर करावा लागतो, हे 
ही खरे आहे काय, 
 



वव स  २७९ (38) 

(३) असल्यास, उद्यानाच्या अींतगवत दरुुस्ततीसाठी राज्य शासनाकडून वन ववभागाला लाखो 
रुपयाींचा ननधी भमळूनही पडलेल्या खड्ड्याींकड े उद्यान प्रशासन दलुवक्ष करीत असल्याचे 
पयव् काींच ेम्हणणे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तातडीने या राषट्रीय उद्यानातील रस्त्याींची डागडुजी करुन पयव् काींना ददलासा 
देण्याबाबत शासन काय कायववाही करीत आहे वा करणार आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१७) :(१) सन २०१६ च्या पावसाळ्यामध्ये सींजय गाींधी 
राषट्रीय उद्यान पररसरातील रस्त्याींवर खड्ड े पडल्यान े काही दठकाणी रस्त्याींचा पषृठभाग 
खडबडीत झाला होता हे खरे आहे  
(२) हे खरे आहे  
(३) व (४) सदर रस्त्याींच्या दरुुस्ततीसाठी साववजननक बाींधकाम ववभागाकडून ननववदा 
मागववण्यात आल्या आहेत  

___________ 
  

सािोली, लाखनी व लाखाांदरू (जज.भांडारा) तालुक्यात वन्यप्राण्याांनी  
शेतवपिाचे नुिसान िे्याबाबत 

  

(४९)  ७२९६५ (०९-०१-२०१७).   श्री.राजेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), 
श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा) : सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जजल््यातील साकोली, लाखनी व लाखाींदरू या नतन्ही तालुक्याींना जींगल पररसरान े
ेेरले असून या पररसरात शेती करणारा शेतकरी रानडुकराींसारख्या वन्य प्राण्याींमळेु हताश 
झाल्याचे प्राप्त झालेल्या ननवेदनातून माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशवनास 
आले, हे खरे आहे काय,    
(२) असल्यास, सदर वन्यप्राणी शेतातील वपकाींची मोठया प्रमाणात नुकसान करीत असून 
शेतकऱ्याींना सींपुणव रािभर शेतभशवारात गस्तत ेालावी लागत ्यामुळे शासनाच्या वन्यजीव 
सींरक्षण कायद्याची पायमल्ली होत असून वन्यप्राण्याींना कायद्याचे सींरक्षण देताना 
शेतकऱ्याींच्या होत असलेल्या नुकसानीचा ववचार करावा, अशी मागणी पररसरातील शेतकऱ्याींनी 
केली आहे, हे खरे आहे काय,      
(३) असल्यास, वन्यप्राणी गावाींत ककीं वा शतेभशवारात भ्कू नये, यासाठी शासनाने काही 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३१-०१-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही  
    भींडारा जजल््यातील साकोली, लाखनी व लाखाींदरू या तीन तालुक्यात वन्यप्राण्याींनी 
शेतवपकाींचे नकुसान केल्याप्रकरणी प्रचभलत शासन ननणवयातील तरतूदीनुसार सींबींधधत 
नुकसानग्रस्तत शेतकऱ्यास नकुसान भरपाई अदा करण्यात येत े 
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(३) वन्यप्राणी गावाींमध्ये / मानवी वस्ततीमध्ये भशरकाव करु नये म्हणून खालीलप्रमाणे 
प्रनतबींधा्मक उपाययोजना करण्यात येतात  
•    वन्यप्राण्याींना वनके्षिात मुबलक प्रमाणात वपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येते  
•    सींवेदनशील भागात वनकमवचाऱ्यामार्व त ननयभमत गस्तत करण्यात येत े 
•    वन व शेतीच्या हद्दीवर वन्यप्राणी प्रनतबींधक चर खोदण्यात येतात  
•    प्रायोधगक त्वावर गावामध्ये सौर उजाव चलीत बॅ्री रक्षक लावण्यात आले आहेत  
     तसेच शेतीस नकुसान करणाऱ्या रोही व रानडुकराींची पारध करण्याची परवानगी देण्याच े
अधधकार वन के्षिपालाींना देण्यात आले आहेत  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

अमरावती येथील वलगाांव मागाववरील टॉवरलाईन नजीिच्या नवदगुाव  
सॉ शमलमध्ये १० रि अवधै लािूड आढळ्याबाबत 

  

(५०)  ७३७६१ (०९-०१-२०१७).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती येथील वलगाींव मागाववरील ्ॉवरलाईन नजीकच्या नवदगुाव सॉ भमलमध्ये १० ट्रक 
अवैध लाकूड आढळले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, आराधगरण्याचे लाकूड रस्त्यावर ननयमबाहयरर्या असनू वनववभागामार्व त 
चौकशी करण्यात आली वा येत आहे 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (०२-०३-२०१७) :(१) अमरावती वन ववभागाींतगवत वाडव-१, वलगाव रोड, 
अमरावती येथे जस्तथत नवदगुाव सॉभमल या आराधगरणीची वनाधधकाऱ्याींनी ददनाींक १८ ९ २०१६ 
रोजी तपासणी केली असता, आराधगरणी पररसराच े आत ववववध प्रजातीचा २१ नग, ४ ५१७ 
े मी  इमारती  माल आढळून आला  नींतर ददनाींक २० ९२०१६ ते २२ ९ २०१६ या दरम्यान 
केलेल्या पाहणीत आराधगरणी पररसराबाहेरही ६२४ नग (४० ९०१ े मी ) इतका इमारती माल 
आढळून आला  
(२) सदर इमारती लाकडासींदभावत सक्षम प्राधधकरणाने जारी केलेला वाहतूक परवाना नसल्याचे 
ननदशवनास आले आहे  महाराषट्र वन ननयमावली २०१४  च े ननयम ३१ व ४७ तसेच 
परवान्यातील अ्ीचा भींग केल्यामुळे आराधगरणी परवानाधारक तसेच ्याींचा मुलगा याींचे 
ववरुध्द  ददनाींक २६.१.२०१७ रोजी वनगुन्हा नोंदववण्यात आलेला आहे  या व्यनतररक्त 
परवानाधारकाने परवान्यातील अ्ी व शतीचा भींग केल्याने उपवनसींरक्षक, अमरावती याींनी 
आराधगरणी परवानाधारकास ददनाींक ४.२.२०१७ रोजी कारणे दाखवा नो्ीस बजावली आहे  
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(३) प्रस्ततुत प्रकरणी आराधगरणी पररसरातील व लगतच्या पररसरात ववनापरवाना वाहतुक 
केलेला इमारती माल आढळून आला आहे  ्याची  शहाननशा करण्यात आली  परवानाधारक 
याींच्या मुलान ेसदरचे लाकूड वकृ्ष अधधकारी तथा  सहाय्यक आयकु्त, उ्तर झोन-१, कृषणा  
नगर, महानगरपाभलका, अमरावती व ्यानुषींगान े उप ववभागीय अभभयींता, साववजननक 
बाींधकाम उप ववभाग, (ननमावण) ्र.माींक १ अमरावती याींच्या परवानगीने स्तथाननक रुग्णालय 
पररसरातून ननषकाभसत केला असल्याचे वनाधधकाऱ्याींना साींधगतले आहे   ्याबाबत शहाननशा 
करुन वनगुन्हा नोंदववण्यात काही प्रमाणात ववलींब झालेला आहे  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई  


